Agenda/Mødereferat
Dato: 04-10-2018
Deltagere: Cort, Rud, Anders, Jesper, Birger,Uffe, Ole. Carsten.
Afbud:Paul, Oscar?
Mødedato /tid/-sted:

Foreningen – kl 18.00

Dagsorden:

Ansvarlig

Deadline:

1. Fordragsrække på plads?
1.November Søren – Filter typer. Søren afbud – plan B – Kenny
Akvarie West – filtertyper – status Uffe. Kan ikke nye emner?
Uffe
Hans martin alternativ. (Cort). Birger Randers formand.
PR – Kalender på plads – Hjemmeside – DAU
Økonomi – foredragsforholder aftaler - pris
1.
IT hjemmeside status:
Jesper
Kursus i nyhedsbrev?
Vedr. nyhedsbrev er ved at lave en mulighed for at skrive
direkte på hjemmesiden – nyhedsbrev med billeder. Kræver at vi
få et lille kursus for at bruge dette. Første brev sendes på
gammeldaws maner, efterfølgende går vi over på det nye system
Vi kører en gang mere på traditionelvis
2.

PR: status – foreningstøj – fra sidst:
Foreningstøj ved arrangementer – NyeT-shirts? Evt salg til
medlemmer.? Søren skaffer priser hjem på T-shirts. (2
kvaliteter)

Søren

Uge 34.

Veste priser – forskellige størrelse til brug på ”messer – samt
mulighed for at købe til medlemmer.
Vi dropper T-shirts. – jeg tager den med plastik dimser og
jesper printer logo

Birger/jesp
er
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Dagsorden:

Ansvarlig

Deadline:

Navneskilte Bestyrelse/kontaktpersoner.

3.

Status tysklandsgruppen – bus ok –
dato arr. 17-11-18 for arrangementen. Arb.gruppe: Rud,
Uffe og Ole.
Butikker:

Chauffør:
Vi vil gerne have to nye chaufører til at kører. Oplæg til
frivillig hjælp til at kører evt flere der så deler kørslen. (2
busser). Arb.gruppen laver næste møde hvor der planlægges Rud
endelig tur besøg.
Rud/Cort laver lidt reklame for turen og spørger til evt.
chaufører
Status: Rud – PR oplæg i aften 200,- pris for medlemmer.
4.

Skejlby sygehus ”Akvarie”.

Status: Cort hvor er nu mht pasning. Status: Vi har lavet en
aftale Peters Møller klasse om at de holder dette 14 dags.
(fredag). Periode: Indtil marts 2019. Når vi ved mere om evt
udflytning kontaktes Cort fra KT person (hospitalet)

5.
a.

b.

6.

Andre kalender arrangementer.
Hjemmemøder – glas aften Rud?
Vi venter med div hjemmemøder til vi er i gang
med ”sæsonen”. Glas aften, DM rummet, andet.
Henrik Borg tager fat i ham. Vi tager den selv
via mail adresse eller direkte kontakt til Jesper
IT.

Cort

Alle

Andre? Foreningsarrangementer
Birger
Vejle messen 2019. Rasmus vil gerne men kun
som support/coach – hvad er vores holdning
deltagelse.Rud stiller et 250 liter til låns. (Rud og
Rasmus kører dette. Evt som et hjemmemøde
arrangement.) Cort tager fat i tonny og tilmelder
foreningen til vejle messen 2019

Foreningsakvarie.
Status fra arb.gruppen Rud, Lykke, Uffe.
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Dagsorden:

Ansvarlig
Arb.grp

Deadline:

7.
Økonomi
Ikke nogen ændringer til beholdningen. Status: Investeringen i
medlemsakvariet.
8.
Næste B-møde
9.

Evt.
Mobil pay drøftelse. Kun til indbetaling, Drøftelse omkring
hvad der er muligheder. Til vores aktion er det kontant.

Jesper
Når det er muligt.
kontakter
Paul for
muligheder

10.

status aktionsgruppen.
(møde 28 /8 afholdt). Søren fremlæggelse af status. VIA er
blevet kontaktet (Rud – Søren), VIA overordnet tilfredse
Tidsplanen genbruges. Vi mødes kl. 07. Morgenmad kl. 08.
Døren åbnes 09. Indlevering. 2 kontrolsteder. Jespers
system bruges. Budkort bruges. Husk at få vores
rulleplancher med. (Jesper). Lykke henter fiskereoler.(Ruds
ansvar). Søren holder styr på to do planen. (Hvem gør
hvad).
Opfordring til hjælp – næste medlemsmøde.
IT sørger Jesper for. PR skal i gang.
On line markedsføring varetages af jesper. (Facebook, div
sider)
.Jeg kontakter andre formænd. Via mailgruppe for
invitation.
Jesper
Fremskaffelse af sponsor gaver. Igangsættes til vores lotteri. Birger
Liste over hvem der kontakter hvem – se senere.

.
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