Referat af generelforsamling Aarhus akvarieforening d. 14/1 2016.
1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslog Birger, og dette blev vedtaget.
Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig.
Stemme berettiget stemmer 31 stemmer.
2) Valg af referent.
Bestyrelsen forslog Monika, dette blev vedtaget.
3) Valg af stemmetæller.
Henrik p og Niels blev valgt.
4) Bestyrelsens beretning v/Formand Søren Lund.
Søren fremlage beretningen.
Godkendt
(Vedlagt)
5) Fremlæggelse af regnskab.
Regnskabet blev fremlagt.
Godkendt
(Vedlagt)
6) Fremlæggelse af budget og orientering.
Budgettet blev fremlagt til orientering, der var spørgsmål til jubilæum.
Godkendt
(Vedlagt)
7) Indkommende forslag.
Bestyrelsen havde fremsat følgende ændringer i foreningens vedtægter.
Forslag 1.
At ændre alle de steder i vedtægterne der står akvariesporten til akvarie
hobby.
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(Forslaget blev vedtaget.)
Forslag 2.
§2 ænder ordlyder fra: fortrinsvis for børn og unge til med hensyntagen på
børn og unge.
(Bestyrelsen besluttede at trække forslaget tilbage igen. Der vil blive arbejdet
videre på dette til næste generalforsamling.)
Forslag 3.
§4 bliver skrevet følgende til:
§4b Prøvemedlemsskab:
Bestyrelsen har mulighed for at uddele gratis prøvemedlemsskaber. Et
prøvemedlemsskab er et medlemskab hvor man kan deltage på prøve i
foreningens aktiviteter, ved evt. tur og udflugter, mod evt. egenbetaling. Vores
bibliotek er ej heller muligt at bruge som prøve medlem.
Der blev lavet ændringsforslag så teksten kommer til lyde:
§4b Prøvemedlemsskab:
Bestyrelsen har mulighed for at uddele gratis prøvemedlemsskaber for
indeværende år. Et prøvemedlemsskab er et medlemskab hvor man kan
deltage på prøve i foreningens aktiviteter, ved evt. tur og udflugter, mod evt.
egenbetaling. Vores bibliotek er ej heller muligt at bruge som prøvemedlem.
(Der efter blev forslaget godkendt)
Forslag 4.
§8 ændres: Bestyrelsen består af 8 personer. Til
Bestyrelsen består af 8 personer.
Foruden formand og kasser, konstituerer bestyrelsen sig selv ved første
kommende bestyrelses møde. Dette er gældende til næste generalforsamling.
Der skal vælges følgende poster:
1 Næstformand
1 Sekretær
1 Revisorsuppleant
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Der ved bliver punkt 9) i § 7
Ændret fra
Valg af:
Formand, ulige år.
Næstformand, lige år.
Kasserer, lige år.
Sekretær, ulige år.
4 bestyrelsesmedlemmer, 2 i lige og 2 i ulige år.
Valg af to bestyrelsessuppleanter. (For et 1 år)
Valg af unge observatører. (For et 1 år)
8) Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på under
100 000 kr. pr. år. jf. § 10
Til
9) Valg til bestyrelsen
1 Formand, ulige år.
1 Kasserer, lige år.
3 bestyrelsesmedlemmer ulige år.
3 bestyrelsesmedlemmer lige år.
2 bestyrelsessuppleanter. (For et 1 år)
Valg af unge observatører. (For et 1 år)
8) Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på
under 100 000 kr. pr. år. jf. § 10
Der var lidt diskussion frem og tilbage om for og imod.
(Forslaget blev godkendt med rettelser. Sletter følgende 1 Revisorsuppleant.)
Forslag 5a.
§8 Slettes følgende: Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert
bestyrelsesmøde, Slettes ”(som underskrives af formanden, næstformanden
og referenten.)”
(Forslaget blev godkendt.)
3

Forslag 5b.
Der bliver tilført følgende: Suppleanter tages med på høring men har ikke
stemmeret. Udebliver et eller flere bestyrelsesmedlemmer har suppleanter
stemmeret efter 1. og 2. suppleant.
(Forslaget blev godkendt. (3 var imod))
Forslag 6a.
§7 der bliver ført to nye punkter til
2) Valg af Referent
3) Valg af stemmetæller.
(Forslaget blev godkendt.)
Forslag 6b.
Ændring af tekst fra 2 Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles
sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved
stemmelighed foretages omvalg.
Til
Ved flere kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles de sideordnet på
generalforsamlingen.
(Forslaget blev godkendt.)
8) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
Kontingent forbliver uændret.
9) Møder struktur af a-møder.
Da vi har haft nogle problemer med tiden løber fra os på de alm a-møder, tog
vi en debat om forslag til ændringer.
Det blev forslået at vi skal være bedre til at starte til tiden.
Og bestyrelsen skal være bedre til at forklar foredragsholderen tids
forholdene.
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10) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
samt valg af unge observatører.
 Valg af Kasserer:
Paul blev genvalgt
 Valg af 1 Bestyrelsesmedlemmer For 1 år:
Monika blev valgt
 Valg af 3 3 Bestyrelsesmedlemmer For 2 år:
Cort blev genvalgt
Michael L nyvalgt
Uffe Nyvalgt
 Valg af 2 Suppleanter
Henrik P Genvalgt
Birger Nyvalgt
 Valg af observatører
Ingen
11) Valg af Revisor og Revisorsuppleant.
 Valg af Revisor
Peter & Bodil blev genvalgt.
 Valg af Revisorsuppleanter
Erik busk blev genvalgt.
12) Evt.
Intet
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Underskrevet dato.

Referent

Dirigent

______________________

______________________

Monika Isaksen

Birger Andersen
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Formandens beretning 2015
2015 har på mange måder været et spændende og anderledes år.
Foreningen fik ved sidste generalforsamling flere nye bestyrelsesmedlemmer, bl.a. en ny formand, hvor der
for først gang i mands minde var kampvalg til posten, og også i forbindelse med valget af de menige
bestyrelses medlemmer måtte vi have gang i stemmetællerne. Det er dejligt at se at der så stor en interesse
for at yde en indsats og hjælpe foreningen.
Foreningen har gennem de sidste år desværre oplevet en jævn nedgang i antallet af medlemmer, og det var
derfor noget af det først den nye bestyrelse besluttede sig til at gøre noget ved. Et af vores tiltag har været
at uddele gratis prøve medlemsskaber til akvarister der ikke tidligere har været med i foreningen. Håbet var
til at starte med at nogle af disse prøvemedlemmer ville komme til nogle af vores møder, blive grebet af
den gode stemning, og melde sig ind i foreningen, hvilket i mine øjne har været en stor succes.
Et andet tiltag har været at forsøge at hæve aktivitetsniveauet i foreningen, både for at holde på
eksisterende medlemmer men selvfølgelig også for at have noget at lokke nye medlemmer med.
Af aktiviteter i 2015 kan bl.a. nævnes:
Vi var en tur ved Credo fisk i februar med små 20 deltagere.
I marts måned blev der igen afholdt den traditionsrige akva auktion i Viborg, og efter nogle års fravær var
det dejligt at se, vi fra AAF igen kunne stille med hjælpere til denne dag, hvilket bl.a. gav lidt penge til
klubkassen. (i alt 600 kr.)
I maj havde Niels Ventzel fra Rønde inviteret foreningen til hjemmemøde for at se hans flotte malawi
chichlider.
Vores sommerafslutning i juni blev holdt ude ved Akvariebiksen i Hammel. Uffe havde sørget for nogle gode
tilbud og foreningen var vært for pølser og drikkevarer. Bestyrelsen og Uffe havde i fællesskab gjort en stor
indsats for at reklamere for arrangementet på facebook, akvariesiden osv., hvilket betød at der kom så
mange den aften at kneb med parkeringen. En rigtig hyggelig aften hvor der blev handlet, snakket, spist,
hygget OG tegnet de først 5 nye prøvemedlemmer.
På vores møde i september prøvede vi som noget nyt at arrangere en ”Ta en ven med” aften, hvor alle
medlemmer blev opfordret til, hvis de kendte nogen med interesse for akvariefisk, at tage dem med til en
lidt anderledes aften med 2 små foredrag, aquaquiz og auktion.
Dette var selvfølgelig også et led i bestyrelsens planer om at få flere medlemmer.
Oktober var en rigtig travl måned, hvor vi først var 15-20 medlemmer ude og besøge Claus ved
Tropeakvarier, og lære at bygge akvarier. Dernæst deltog vi igen i år med en PR stand i forbindelse med
fugleudstillingen i Firmasporten.
Som noget nyt forsøgte vi år at arrangere en stor Aqua auktion lige som den der er i Viborg i marts. Taget i
betragtning at det var først gang var vi ovenud tilfredse. Vi havde ca. 350 effekter under hammeren og vi
tror der var 50-60 besøgende forbi auktionen i løbet af dagen. Et arrangement vi har tænkt os at gentage.

I november mdr. holdt vores nye formand hjemmemøde så folk kunne komme ud og se hans nye akvarie
rum, og på trods af at folk skulle finde helt ud til det mørke Voldum så var vi alligevel næsten 20 personer
denne aften, hvor folk i skifte hold kunne se på fisk og spise hjemme bagt banan kage.
En ny hjemmeside har også set dagens lys, en rigtig flot side som Niels og Rune har arbejdet ben hårdt med
at få op og stå. Man kan nu, som en del af et nyt tiltag om åbenhed i foreningen, gå ind og læse alle
referater fra bestyrelsesmøderne, på hjemmesiden. I forbindelse med den nye hjemmeside har vi også fået
udvidet mulighederne for at rundsende nyhedsbreve og remindere til medlemmerne. Vi sender for nu
minimum 1 nyhedsbrev om måneden og små reminder mail op til møder og andre arrangementer.
Vi har også udvidet vores aktiviteter på facebook hvor vores sekretær Monika og Niels sørger for at
opdatere med nyheder, billeder, arrangementer og andre forenings relevante opslag.
Foreningens bibliotek er også kommet på rette hylde igen og man kan også her via hjemmesiden se hvilke
bøger man kan låne. Desværre har interessen for at låne bøger ikke været overvældende (2 udlån på 5
mdr.), så måske tiden er løbet fra konceptet ?
Vi har i år også forsøgt at sparke gang i opdræts konkurrencen igen. En konkurrence hvor foreningen
tidligere har kunnet gøre sig gældende på landsplan men også med masser af hyggelig intern og
venskabelig drilleri. Konkurrencen er også en god måde udadtil at vise at vi er en aktiv forening.
Året tilmeldinger startede lidt sløvt men her i efterår/vinter har flere af vores medlemmer tilmeldt opdræt
og flere har ytret intentioner om at opdrætte og tilmelde flere fisk i det nye år. Vi ligger i skrivende stund på
en 2. plads i den nationale konkurrence med 168,5 point (Viborg på første pladsen har 339)
Til sammenligning kan jeg dog sige, at vi i 2004 vandt med hele 1199,5 Point!!
For at skubbe yderligere gang i opdrætskonkurrencen har vi også i efteråret uddelt årets opdrætsfisk,
henholdsvis glødelys tetra og makropoder, til dem der måtte have lyst til at prøve kræfter med disse fisk, så
vi håber at vi i 2016 får en masse tilmeldinger på disse fisk.
Samlet har vores forskellige tiltag givet ca. 25 nye prøve/medlemmer i foreningen!
Alt har dog ikke været rosenrødt i det forgangne år. Vi har igen i år kæmpet med at få de møde datoer på
biblioteket som vi gerne ville have, hvilket dog ikke altid har kunnet lade sig gøre, hvilket bl.a. betød at
vores november møde lå i oktober, og der derfor faktisk var næsten 1½ mdr. imellem vores møder hvilket
er langt fra ideelt. Vi håber at i forbindelse med de nye ansøgninger om lokale, kan få det planlagt bedre.
Også på selve møderne har vi haft nogle udfordringer som har givet lidt murren i krogene. Der er indført en
ny lukkeregel på biblioteket der betyder at vi skal være ude inden 23 ellers går alarmen i gang, det sammen
holdt med at vi gerne vil have nogle gode foredragsholdere, som typisk gerne vil fortælle meget og længe,
og vores møde auktioner bare vokser og vokser (hvilker jo egentlig er positivt), har gjort at afslutningerne
på vores møder og specielt auktionen et par gange er blevet meget stresset, og vi har en gang faktisk måtte
afbryde auktionen halvejs. Vi har derfor sat et punkt på dagsordene til denne generalforsamling, hvor vi kan
få en snak hvordan vi skal håndtere det i fremtiden.
Også i bestyrelsen har der været lidt uro. Rune valgte at trække sig fra bestyrelsen pga. at han startede ny
uddannelse og ikke havde tid. En beslutning vi selvfølgelig havde stor forståelse for og vi takker Rune for

indsatsen. I December Valgte Tom også at trække sig fra bestyrelsen efter et flertal i bestyrelsen havde
vedtaget en beslutning som Tom ikke mente han kunne stå inde for som person. Tom har siddet i
bestyrelsen de sidste 14 år her af de sidste 10 som næstformand. Vi vil gerne takke Tom for hans mange
årige store indsats for foreningen.
Vi håber at vi også i 2016 får et rigtigt godt år med mange aktiviteter og forhåbentligt forsat medlems
fremgang
Bestyrelsen

