
Bestyrelsesmøde  torsdag d.05 april 2018 kl 18.00 Klublokalet. 

 

Mødereferat: 

Deltager: Uffe, Cort, jesper, Paul, Birger,Rud,  Asbjørn, Anders afbud: Carsten, Oscar, Ole  

1: Status for maj møde: 

Status for det kommende maj møde er den at vi venter med dette foredrag til efter sommerferien. Det har 

været en kanon god tur med masser af fisk og billeder med retur. For at give mulighed for at få tid til at 

lave et godt foredrag, er det ikke klar til maj mødet. Derfor planlægges dette til efter sommerferien. Peter 

fra den blå planet kunne være en mulighed for  maj måned. Rud følger op på evt muligheder via mail. 

2: Status for juni sommerafslutning. 

Traditionen tro arbejder vi videre med en afslutning hos Unimati – Sidste år var dette en succes som vi 

holdt sammen med Randers Akvarieforening. Vi forsøger igen i år med konceptet. Grill pølser, 

øl/sodavand og hygge samt lige gode shopping muligheder. Da vi også lige skal have afklaring mht dato 

og samtykke fra Randers/Unimati, skal vi have kontakt til Randers for nærmere afklaring. Birger tager 

kontakten.   

3: Kommende møde efteråret – planer/ideer?. 

Malawi Ole/Morten 4 sept – Filter Søren ( hvorfor en dato af følgende: 2 okt eller 1 nov)  – mangler et 

foredrag til efteråret. Ideer vi arbejder videre med er: Peder Blå planet – Martin Tanganika. 

4: Andet 

–  ideer der skal arbejdes på er en tur til Tropica. Vi har fået mulighed for  at komme på besøg: 26  

maj 26 maj kl 10. Dette siger vi ja til og arbejder videre med en åben tilmelding og fælles 

kørselsmuligheder. 

- Vores emner/ting er flyttet fra låsby ud til Corts arbejde. Her kan de opbevares så længe Cort er 

ansat i firmaet. Låsby lageret er dermed tømt og afviklet. 

- Medlemsbrev: Der er problemer mht modtagelse, flere medlemmer har ikke modtaget denne 

måneds medlemsbrev, vi spørger i åben forum for at tjekke omfanget.  

Kort møde som noget nyt – en time før fordrag incl spisning. Hurtig status på div punkter. Større punkter 

tages på B-møder (Helaften.). 

 


