B-møde d. 3/1 2017
Fremmødt: Cort, Søren, Rud, Birger, Uffe, Niels og Monika
Afbud. Henrik, Paul og Michael.


Godkendelse af dagsorden.
Denne blev godkendt



Siden sidst
Vi holdte d. 1/12 2016 vores årlige juleafslutning. Der var mødt mange af foreningens medlemmer
op til denne aften fyldt med hygge og god stemning.
Vi havde en lille rundvisning, hvor vi blev vist de to akvarier der var sat op på lokalcenteret.
Derefter gik vi i gang med kampen om pakkerne til pakkelegen. Der blev kastet, løbet, stjålet og
grinet mens vi fyldte mundene og maverne med godter.
vi sluttede aften af md gløgg æbleskiver og vores auktion.
Denne aften fik vi også kåret årets ildsjæl. Denne pris gik til Jesper.



Økonomi.
Der står over 50.000 kroner på kontoen.



Kommende A-møder
d. 3/1 2017 holder vi generalforsamling. Se punktet for dette.
d. 2/2 2017 kommer Tommy fra TP Discus
d. 2/3 kommer Rud og fortæller om han rejse.



Kommende B-møde
Bliver d. 24/1 2017 ude ved Formanden søren.



Fremtiden.
Vi snakker om at vi gerne vil lave en tur til foråret og hvor denne muligvis skulle gå hen.
Der blev nævnt følgende muligheder.
o Sverige
o Tyskland
o Sjælland
o Fyn
o Andre foreninger der har akvarier i lokalerne
o Legoland
o Den blå planet
o Odense zoo

Uffe vil prøve at finde ud af hvem vi skal snakke med for at komme en tur bag Legolands
akvarie.
I slutningen af februar er der vejlemesse. Dette skal vi have reklameret med på hjemmesiden,
samt Facebook.
Vi skal i fremtiden have opdateret vores folder og rettet evt. nye tiltag så som adresseændring
osv.
Der bliver holdt Aqua dag i Viborg, hvor nogle af vores medlemmer plejer at give en hjælpende
hånd med, dette skal vi have søgt igen i år.
Rud og Uffe skal have se om de kan få fat i de billeder, vi har til at stå hos et tidligere medlem.



Generalforsamling
Vi skal i år have lavet navnekort på bordene, så dirigenten kan se navnene på alle. Monika vil
medbringe papir og andet til dette.
Bestyrelsen stiller ingen forslag, og har heller ikke modtaget nogle.
Rud henter maden til denne aften ved slagteren. Vi er blevet enige om frikadeller og kartoffelsalat.
Vi skal have kåret to æresmedlemmer.
Dette bliver Paul Hahhr og Jan Amundsen.
Derudover skal vi have kåret
Årets Rookie (Ole)
Årets udfordring (Kristian)
Årets overraskelse. (Erik)



Pr, Facebook, hjemmeside og andet.
Vi har haft et par problemer med at nogle medlemmer har modtaget nyhedsbrevet flere gang, men
vi arbejder på sagen for at rette op på dette.
Monika og Niels skriver nyhedsbrev.

