
Agenda Juni Bestyrelsesmøde 2018 (Uffe): 

 

1: Siden sidst B- møde: 

Status på: 

- Hjemmemøder afholdt: 

Der blev afholdt en hjemmemøde med temaet flytning af akvarier. Der mødte 4 op fra foreningen. 

Alle fisk og akvarier blev flyttet. Vi glæder os til at få lavet et kommende hjemmemøde når alle 40+ 

akvarier er oppe at kører. DK mesters opdrætsrum. Vi skal have gang i vores hjemmemøder. Rud vil 

eksvis gerne lave en ”glas aften evt malleaften hvor vi laver maller hule. (Workshops). Dette vil blive 

en lørdag formiddag. 

 

- Turer maj: Tropica 

35 medlemmer stod klar foran døren lørdag morgen kl 10. Traditionen tro, blev der budt på indenfor 

med efterfølgende foredrag omkring Tropica. Rundvisning i de forskellige områder med efterfølgende 

tilbud af køb til gode priser. Alle fik planter med hjem. Så mod ikke der kommer flere planter på vores 

kommende aktioner til efteråret. 

 

- A-møder juni: Unimati: Sommer afslutning: 

Sammen med Randers Akvarie forening var vi små 50 medlemmer der fik en dejlig sommeraften. 

Grillen var tændt, øl og sodavand kolde. Flotte lokaler med masser af spændende opsætninger med 

baggrundsfilter, (Oles specialitet). Ole havde samtidig 12.5 års julibilæum så der var 20 % på alt. En 

dejlig aften med masse af hygge og samvær. 

 

- B-møde form. Hvad er holdningen til vores ”B-møder” efter behov og indhold?. 

Bordet rundt, generelt enighed om at vi kører videre med dette koncept.  

1:  Kommende A-møder efteåret 2018: 

Hvad har vi af foredrag der er på plads? 

- Malawitur – Rosendahl malawi center. 6 sept  (Morten og Ole) indhold: Fangsttur maj 

2018. Tema: Kommer og fortæller om deres fangsttur maj 2018. Vi får en masser billeder og 

sjove historier om livet og fiskene fra Malawi. 

 

- Filtertype – Søren lund: Dato 4/10 eller 1/11.? Dette afhænger af Peter Blå planet. 

- Den blå planet – Grenmaller – Svend dato? Aktion: Rud. 

 

- December: afslutning. Dato 6 dec. Traditonen tro står der julehygge på programmet. Vi 

afholder pakkeleg, gløgg og æbleskiver samt årets sidste aktion. Hygge, hygge, hygge. 

Vi tager kontakt til: Aktion:  Akvarievest (uffe), Tropeland (Jesper), Lystrup dyrcenter 

(Anders), Unimati (Ole),  Paradisfisken (Rud), Petworld (Cort), efter må vi se hvad disse 

kontakter giver af sponsor gaver. Samtidig beder vi folk om at finde lidt godt fra 

hjemmereolen og tager med. Det kan give lidt udfordring at finde 80 – 100 gaver til 

afslutningen. Aktion: Bestyrelsen. Vi tager det op som punkt på oktober mødet.  

-  



Når vi har styr på dette = op på vores ”kalender” dvs internettet og DAU – Facebook. 

 

2: Økonomi: Status: 

Der er ikke brugt nogen penge til udgifter så kassebeholdningen er uforandret. 

3 Kommende B-møder  

B-møde for august er ikke nødvendig, næste B-møde bliver: 

Div udvalg Aktionsgruppen: 

Aktionsarbejdsgruppe skal sættes i gang. Søren Lund er ”Formand” Hvem deltager fra Bestyrelsen: Det 

gør Jesper, Rud, hvis der skal bruges flere så må gruppen lige komme retur. (Uffe er klar til at sidde i 

modtagelsen.) Ander og Birger er klar til at være løbere. Første møde bliver mandag 20 august kl 1900 

hos søren. Aktion: Søren, Rud,Uffe. 

Tysklandstur: 

Vi er afhængig af om vi stadigvæk kan skaffe lejebiler. Dette er første punkt der skal være på plads. Hvis 

vi skal afsted, er der flertal for en tur i november. Forslag 17 nov 2018.  Indhold. ”Grossisten”, samt et par 

stykker mere. Rud er formand for arbejdsgruppen.  Arbejdsgruppe: Rud, Uffe og Ole. 

4: Fremtiden: 

Tysklandstur samt aktion. Der er nedsat arbejdsgrupper for dette. 

Tur til Rosendal malawi center samt TP discus – uffe arbejder videre med dette. Vi laver først dette i 

2019.   

August  - Vi holder ikke nogen medlemsmøde pga ferie men vi kan lave et hjemmemøde 

Vejle messe 23 og 24 feb 2018. 

Vi har haft god respons på vores sidste deltagelse. Flere af bestyrelsen er allerede booket pga. egen 

forretning/stande. Vi kan deltage med et par foreningsakvarier. Der er flere muligheder for at forberede et 

par akvarier. Oles udstillings akvarie er måske en idé. Ole skal spørges om han vil deltage – vi kan kun 

tilbyde transport. En anden mulighed er at spørger Rasmus om han vil lave et akvarie.  Der skal være 

basis for deltagelse iform af tilstrækkelige frivillige. Der skal bruges 4 – 8 frivillige  (lørdag – søndag). 

Dette skal med i vores medlemsbrev. Aktion: Birger  

Vi kan få en stand og DAU prøver igen at afholde DM for foreningsakvarie klasse 2. 

4: Hjemmesiden/IT 

- Nyhedsbrev – template oprettelse – Brug af billeder – opsætning?. 

Nuværende opsætning fungerer ikke optimalt, vi får først dette op at kører når vi går over på 

vores nye side. Jesper forventer at vi er oppe på vores nye side i efteråret. 

- Opsætning af vores hjemmeside til ny platform. Efteråret 2018. Nyhedsbrevene går tabt, men 

mødereferat samt artikler, billedegallerier bliver overført. 



- Opdatering af mødereferater til hjemmesiden.  Aktion: Jesper gør det i det nye setup. Der 

ligges en info ind på hjemmesiden der fortæller at vi er i gang med at overgå til ny side 

forventet Q3 2018. 

- Hvordan styrer vi ”tilmelding/afmelding af nyhedsbrev? Der er en afmeldingsknap i bunden af 

vores medlemsbrev, så hvis du vil afmeldes er det den måde du skal benytte. Ellers kan 

jesper hjælpe med at afmelde dette. 

- Den nye personsikringslov – vs ÅKF. Dette kommer først til at ske på vores nye platform 

efteråret 2018. 

- Artikler/medlemsbreve – Elektronisk. (Ruds kontakt – opfølgning.). Vi har måske en digital 

lagering af vores breve/artikler hos statsbiblioteket. Aktion:  Rud tager kontakt for status. 

- Opdatering af vores vedtægter fra sidste generalforsamling.  

Der ligges en info ind på hjemmesiden der fortæller at vi er i gang med at overgå til ny side 

forventet Q3 2018. 

- Opdatering af billeder af bestyrelsen – hjemmesiden.  

- Der ligges en info ind på hjemmesiden der fortæller at vi er i gang med at overgå til ny side 

forventet Q3 2018. Aktion: overnænte gørJesper i det nye setup 

- Billeder – vi har fået et stk, mangler stadigvæk 2. Jesper får sidste chance for at fremskaffe 

de sidste to stk. Vi giver en sidste dato for jesper. Efter denne dato vil sagen blive betragtet 

som tyveri sag og bliver anmeldt til politiet. Bestyrelsen laver et brev hvori det skal fremgå at 

vi vil anmelde sagen som værende tyveri sag og underskreves af den samlede bestyrelse. 

Aktion: Cort tager fat i ham igen i morgen. Status følger. 

5: PR: 

- Foreningstøj ved arrangementer – NyeT-shirts? Evt salg til medlemmer.? 

Vi spørger medlemmer om der er interesse om evt køb af veste/T-shirts/Polo. 

Priser tages hjem så tager vi den derefter. Aktion:  Søren skal kontaktes via Rud. 

- Navneskilte Bestyrelse/kontaktpersoner. 

 

7: Evt:  

Rokade Asbjørn – suppliant?  Anders (2) – Carsten (1). Carsten træder ind som erstatning for 

Asbjørn. Anders forbliver som supplant. Vi skal have valgt ny supplant til næste general forsamling, Det 

skal med i nyhedsbrevet at der er foretaget en rokade. Vi takker i brevet for arbejdet til Asbjørn og 

velkommnen til ny B-medlem Casten. Aktion: Birger - medlemsbrev 

Pasning af ”sponsor akvarie” Skejlby Sygehus. 

Baggrunden for disse akvarier er at vi blev spurgt om vi var interesseret i at overtage pasningen af disse 

akvarier. (ikke opsat af Århus Akvarie foreningen). Vi har haft en pasningsteam  bestående af Cort og 

Badino. Nyt team med Flemming og makker. Udgiften til kørsel samt parkering skal dækkes af egen 

lomme. Vi kan ikke dække disse udgifter og oplægget er derfor at vi kan tilbyde: 1 Skejlby sygehus 

dækker vores udgifter dvs oplæg til kørsel samt parkering. 2. Nedlæggelse af akvariet. 3: Videregivelse til 

eksvis Paradisfisken som pasningsmulighed. Aktion: Cort tager kontakt til skejlby for valg af 1-3. 

Fremskaffelse af vores billeder : 

- Kontakt til jesper – fremskaffelse af disse.  Aktion: Cort opfølgning. 

- Vurdering  af billeder – Uffe. Evt efterfølgende forsikring. 



- Afklaring Ældrecenteret – må vi sætte disse op?  Hvis ikke salg? 

- Hvis opsætning – opsætning. 

Opsætning af foreningsakvarie i vores ”mødelokale”.  

- Fremskaffelse af tilladelse – Ældrecenteret. Kontakt til Karin. (Rud). Er på plads. 

- Fremskaffelse af et foreningsakvarie – (låneaftale Rud – 720L). Er på plads. 

- Opsætning af akvarie. (Fremskaffelse af div indhold.) Der nedsættes en arbejdsgruppe. 

Aktion : Rud,Lykke, Uffe. Det kører gruppen selv.  

- Pasningsplan igangsætning. Medlem pasning – ved foreningsmøder. Fordring: Beboer? 

Vi spørger vores medlemmer om evt interesse om at lave en pasningsgruppe. 

 

Opbevaringsrummet – Det rum som vores ting er opbevaret i, er blevet ramt af en vandskade. Omfanget 

af skader vides ikke.Aktion:  Cort tjekker når det er muligt. 

 

 

 

 


