General forsamling 2018 Århus Akvarieforening.
Deltager: 36 personer excl bestyrelsen.
1: Valg af dirigent .
Peter Møller valgt som Dirigent. I henhold til vedtægterne er der indkaldt iht gældende tidsfrist (3 ugers
varsel). Stemmeret iht betalt kontigent og medlemskab.
2: Valg af referent
(Mig) valgt som referent.
3: Valg af stemmetæller
2 stk valgt. Brian og Erik busk.
4: Bestyrelsens beretning. (Søren).
Gengang af året der gik. 2017 har været et godt år. Øget medlemsdeltager. DK mester for forening og
individuelt. (Formanden). Budget er vi godt kørende. Øget overskud. Dette skyldes billigere fordragsholder
pga gode kontakter. Øget omsætning på vores store aktion, penge fra deltagelse på viborg aktionen samt
generelt god styring af økonomien gør at vi har øget overskuddet for 2017.
På fordragssiden: TP discus (feb), Rud (Peru tur). Akva aktion viborg, april Carsten From. (Akvariefisk i
Europa -). Jens Juhl (Maj – fisk i havedammen), Maj tur til Tyskland, (4 besøgssteder, 3 forretninger og et stk
Zoo), sommerafslutning sammen med Randers akvarieforening hos Unimati, August mødet aflyst pga
manglende fordragsholder, som udgangspunkt vil vi nok ved at aflyse august. September helt store møde –
Fuller Mr Corydoras. 60 personer samt andre foreninger deltog. Martin oktober – sjove fisk. Ligeledes vores
egen aktion. Stor succes. November Tony fordrag med dværg chiclider samt tur til det nordjyske. December
juleafslutning (gløgg og æbleskiver – pakkeleg, aktion) Årets ildsjæl. Kaffekurt. Sørger for på hver eneste
møde, altid kaffe og div forplejning. Generelt godt år. Øget opbakning fra medlemmer og deltagelse på de
aktiviteter som vi sætter i søen. 35 plus hver gang – vi er nok den eneste forening i DK der kan dette. Vores
aktioner er blevet en stor succes, dette betyder flere emner og mindre priser. Generelt et rigtig godt år. Tak
for det.
5: Fremlæggelse af foreningens regnskab. (Rud fremlægger dette)
Paul er forhindret pga arbejde, så præsentationen af årsregnskabet gennemføres af Rud. Der er ved
revision fundet et fejl der bliver rettet senere. Regnskabet godkendes under forudsætning af at denne fejl
(20,- gaven til TP discus.) bliver rettet. Gennemgang af regnskabet (Vedhæftet). Regnskabet er godkendt.
6: Fremlæggelse af foreningens budget:
Budgettet 2018 (32.000,-) fremlagt. (vedhæftet). Budget er godkendt.

7: Indkomne forslag:

Der er ikke modtaget noget udfra. Bestyrelsen har et punkt. Brev form udgår som kontaktform til
kommende generalforsamling. Paragraf 7 ændringform: Nuværende ordlyd: Generalforsamling indkaldes
elektronisk, ved opslag på hjemmeside eller ved særskilt email/brev til de enkelte medlemmer som ikke er
elektroniske med mindst 3 ugers varsel. Ændres til:
Generalforsamling indkaldes elektronisk, ved opslag på hjemmeside,facebook og på email samt på
december mødet, med mindst 3 ugers varsel.
Afstemning – Vedtaget ved flertal.
8: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
Den nuværende bestyrelse vil bibeholde den nuværende kontingentsats. Argumentationen er at vi i en
årrække har været god til at finde fordragsholder billigt. Vores indtægter er ikke de samme som eksvis
Vejle. Derfor er vi nød til at passe på vores penge – styre økonomien.
Afsteming: Vedtaget ved flertal. (Bibeholdes).
9: Valg til bestyrelsen.
Bestyrelse valg er:
Formand for 2019.: for et år vi indstiller Birger. Valgt. Kort præsentation af undertegnet samt tanker
omkring 2018. Formandsposten er på genvalg i 2019.
Kasser: PÅ valg er Paul Haar: Genopstiller. (Valgt).
3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – indtil 2020: (3 ulige år – 3 lige år). Uffe (genopstiller), Cort
(genopstiller), Michael (Genopstiller ikke) Bestyrelsen opstiller Jesper Skelgaard. (valgt.)
Valg af bestyrelsesmedlemmer for et år: (Birger opstiller som ny formand), Ole (valgt).
Som suppleant: Carsten lykke (1.sup) Anders (2 sup). Henrik og Monica vil ikke genopstille.
Unge observatør (under 18 år).
Oskar Wilkens . ossedyr@gmail.com
10: Valg af 2 revisor, 1 revisorsuppleant ( et år af gangen).
Bestyrelsen vil henstille Bodil og Peter Brandt. (1 og 2 revisor), Suppleant: Erik Busk.
11: Evt..
Opfordring til flere hjemmemøder - tag opfordringen. Turer flere hvis muligt.

