Mødereferat: 21 januar kl 18.00 hos Uffe. 2018-01-21
Afbud: Ole(junior), Paul, Asbjørn..

Agenda:
1: Velkommen til ny bestyrelse. Bordet rundt
2: Spisning – Uffes menu.
3: Næste medlemsmøde. 1 Februar.
- Status: Bodil foredrag om Labyrintfisk incl Betaer.
- lokale ok? Søren kontaktes for bekræftelse.
- Pris? – Der skal skaffes et par flasker….(300,- til vin)
- teknik på plads? Bodil kontaktes? – (Cort tager PC med).
Aktionær efterfølgende. Søren er bekræftet. Rud byder velkommen.
4: Vejle messe. Deltagelse i forenings DM. (Selskabsakvarie 325 liter). Hvad skal der ske med dette
projekt efter messen?. Konkurrencen er aflyst, pga manglende deltagelse. Vi er blevet tilbudt en stand.
Drøftelse om vi vil benytte dette. Vores 325 liter kan vi sælge til ole. Akvariet sættes op som reklamestand
for foreningen. Prisen sættes til de udgifter som vi har på akvariet. Planteakvariet er så krævende at vi
ikke mene at det kan passes korrekt hvis vi sætter det op i foreningslokalet. Vi skal have fremskaffet
vores reklamestander.Birger Kontakter Søren. Har vi vores standmateriale ude hos Søren?
På vores næste møde (torsdag) skal vi spørger om der er medlemmer der kan stå på vores stand
og lave lidt reklame for foreningen. (Lørdag formiddag – eftermiddag.)
5: Næste medlemsmøder indtil sommerferien – kommende foredrag bookes.
- Marts – Troica Mick. (Rasmus har kontakten). Birger kontakter Randers Akvarieforening
ligeledes tjekker på sommerafslutning hos unimati (Uffe spørger ole først for ok.. Carsten
tager fat i Viborg.
- Laves PR på dette – facebook – hjemmeside evt invitation til andre klubber.
- Pris? Opfølgning
- Teknik på plads?
-

April: Forsøg på at få fat i Jørn Ulllits (gødning – belysning).

-

Maj – Fangsttur Malawisøen V/Rosendahl cichlide center. Uffe opfølgning.j? (juni afslutning
med randers?)

6: Efterårets foredrag: hvad er der på ønskelisten og hvem skal kontaktes. – booking af vores lokale.
7: Telefonliste/kontaktliste/mail sættes op. (Jesper). Tages på næste møde.
8: Nye billeder af bestyrelsen – til hjemmesiden. Tages på næste møde.
9: Konstituering af bestyrelse:
Formand: Birger Andersen. Næstformand: Uffe: Kasser: Paul. Sekretær: (kører på rundtur). Ellers se
vores hjemmeside.
10: Næste B-møde. Dato og sted. 18 februar kl 18.00 hos Rud.
11: Evt: (kommende turer i foråret? – Den blå planet – Tysklandstur (Søren).
Hjemmemøde hos Ole- Plantescaping. Rasmus og Ole arbejder videre med det. De kontakter Rud med
dato. Lørdag eller søndag formiddag. Henrik vil gerne varetage kontakten til vores hjemmemøder.
Reklame: Vi skal have lavet banner og flyers. Søren kommer retur med div filer. Efterfølgende har
Cort/Birger/Jesper opgaven med at få lavet et oplæg til disse.

