
    Mødereferat 18 feb 20178 hos Rud. 
 
Deltager: Asbjørn, Asgar, Jesper, Rud, Ole, Uffe, Birger, Cort. (Afbud: Paul – lykke -  
Osgar Ungerep.). 
 
 
Vi har følgende punkter på kommende møde: 
 
1: Vejle messen 

 Flyers . (Søren er på denne opgave). Status: Søren tager dem med til lørdag  
 reklame søjle- Status. : Søren tager dem med til lørdag 
 Mødeplan. For dem der står på standen er der frokost og  evt aftensmad. ( 50,- 

pr måltid pr person.) kaffe/The købes på regning og afregnes efterfølgende på 
næste møde. Henstiller til fornuftig forbrug. 

 
Mødeplan: Mona lørdag fra 11.,00 til 14.30. Ole10.00 – 11.00 14.30 til 15.00 
Kaffedåsen og Asgar hele lørdagen ellers er det mød op princippet. For dem der 
kommer og melder sig i døren som ”standpersonale” ringer vi til uffe. Uffe har  har 5 
billetter lørdag og søndag. 

 Akvarie 325 Liters plan. Kørsel på plads mht transport. Lykke skal hente og 
bringe akvariet. Ole og Rasmus sørger for at opstille og nedtage.  

 Andet materiale på stand. Strøm er adgang til på stand. 
 Rud  Lav PR – flyers printes ud i aften. 

 
2: Sekretær posten: Vi prøver at kører videre uden en sekretær. Vi prøver på at benytte 
Messenger og en kalender som indkaldelse. Så at tjekke mødeferat med mere for dato.  
 
3: Marts møde. 1 marts Mick Tropica. 

 Reklame kompagne. (facebook Asbjørn  – hjemmeside Jesper  - andet Vejle 
messen. ) 

 
4: April og maj møder. ( April.  Forslag Rud kontakt til blå planet Peder Petersen. Rio 
Xingu -  eller gren maller. Flertal gren maller. Rud arbejder videre. Maj (fangsttur Malawi 
– Rosendahls cicklider center)? Uffe status næste fredag. Plan B – Rov fisk. (Morten). 
 
5: Opdatering af billeder af bestyrelsen. (Billeder tager vi næste gang vi er samlet – 
Jesper har opgaven.) 
 
6: Opdatering af mailliste/adresse liste internt i Bestyrelsen.  
PT har vi problemer med at få adgang til vores mailserver. Vi har nu fået adgang til 
vores koder. Jesper sørger for kan få adgang til surftown. Vi arbejder videre med at få 
adgang til vores mailadresse. Vi arbejder videre med en ”lukket facebook gruppe for 
bestyrelsen”. Jesper tager opgaven. 
 
 
7: Evt: 



 
Næste B-møde er en time før, 5 april. Jesper sørger for 2 stk familie pizza. 
Oscar skal med i vores møde række. 
 
 
Åbne Punkter: 
 
Status: 

 møde kalender. Foredrag – april og maj status: Rud – Uffe. 
 Billeder af bestyrelsen til hjemmeside. 
 Opdatering af vores ændring til foreningsregler fra generalforsamlingen. 
 Oprettelse af en mail/adresse/tlf liste for bestyrelsen 
 Tysklandstur 2018? 
 Oploading af mødereferater til vores hjemmeside. 
 Status på vores malerier. 
 Afklaring af et ”forenings/låne akvarie” i vores møde lokale. 

 


