General forsamling 2019 Århus Akvarieforening torsdag 10 januar kl 1900 Rosenvangs alle 76,
8260 Viby.

Agenda:
1: Valg af dirigent . Vi opstiller Søren som Dirigent. - Søren valgt.
2: Valg af referent - vi opstiller Mona - Mona valgt.
3: Valg af stemmetæller – Der skal vælges to i forsamlingen. – Rasmus og Kurt er valgt.
4: Bestyrelsens beretning V/formanden. Rosendahl cichlide center, Tysklandstur, Tropica. Div
foredragsholder - Lægges ind af Birger, og fik klapsalver, for en god beretning.
Foreningens Tilstand anno 2019 januar måned:
Medlemmer:
63 betalte medlemmer – samme sidste år . Så tilgang og ”naturlig udmelding” – fravalg er status
Quo.
Økonomi: Sidste år i runde tal: 64000,- - i år: 67000,- (Viborg 5000,- Egen aktion: 6000;-) uden
disse nedgang i kasse beholdningen. Viborg og Aktionen er vores livsnerve mht økonomi.
Andre positive tiltag:
IT: Jesper – Han fået os om til 2018 – Bestyrelsen brug af messenger - lidt at snakke
sammen/beslutninger.
Ny Internet side der er ”hacker sikret” samt efterlever de nye IT sikkerhedsregler for
brugerbeskyttelse. Vi er nu også på facebook – jo jo.
Krull Billeder hjem igen: Næste step er vurdering efterfølgende beslutning hvad der skal ske med
dem.
Gælletidende – Digitaliseres – Vi har kontakt med en uddannelsessted/ som vi gøre dette for os.
Del af aktivering. Mål: alle de gode artikler/indslag op på vores hjemmeside – 2019 projekt.
Opdrætskonkurrencen 2018/19:
Den løber stadigvæk men måske for 3 år i træk: DM mester (Søren) og måske Foreningsmester.

Samarbejde - Andre foreninger: Oplæg til samarbejde - invitationer til hinandens fordrag – Fuller
eksvis. Ellers forsat samarbejde med Randers Akvarie forening. Sommerafslutning –
foredragsholder.
Ny arbejdsmetode i bestyrelsen: Små arbejdsgrupper: Frivilligt og interesse – udenfor
bestyrelsesmøder.
1: Foreningsakvarie – Malawi 720 liters. Som vi er ved at kører ind.
2: Aktionsgruppe – kommer vi til senere.
3: Tysklandsgruppe.
Ønskelisten for foredrag – laver vi i Dec – benytter den som guideline for kommende foredrag –
også 2019
Velgørenhedsarbejde: Kræftafdelingen – Flemming (døde), Badino/Cort – Peters klasse projekt.
Status er at vi trække os fra dette når det flytter til Skejby. Cort har brug for hjælp.
Nyt PR tiltag:
Deltagelse på Vejle Messen – DM i selskabsakvarier. Messens flotteste akvarium – Tak til
Rasmus/Ole. Desværre ingen præmier men masser af feedback. Så vi prøver igen i år. Ellers godt
besøgt små 2000 besøgte. Masser af snak – enkelte nye medlemmer i klubben – tak til alle –
Rasmus/ole for DM arbejdet. Medlemmer der hjælp med at passe vores stand – snakker omkring
klubben. Opfordring: Vi skal i gang igen så meld retur på feb mødet mht stand hjælp. 23/24 feb
Hældager Hallen.
6: Nærste års program – foredrag top 3 – tur til Blå planet – Credo ? andet – åbne for jeres ønsker
og ideer.
5: Fremlæggelse af foreningens regnskab. Ved Rud – Der diskuteres frem og tilbage ang
auktionen, da der er en del udgifter også ved at holde den, men også gode indtægter.
Gerne flere til at hjælpe ved arrangementerne, så det ikke altid er de samme. En time er bedre
end ingenting.
Bodil takkes for at være tilstede under hele auktionen, og sparer derved foreningen for 2500 kr.
Heinrick fra Vejle, har indimellem arr ture, som er gratis, men har oplevet at der i dagene op til,
har kommet en del afbud, pga det er gratis, frem for at det har kostet feks 150 kr.
Regnskabet vedtages.
6: Fremlæggelse af foreningens budget: Ved Rud – Budget godkendt uden kommentarer.
7: Indkommende forslag: Indkøb af køleskab, forslag fra Michael. Jesper har haft undersøægt det,
og det kan ikke lade sig gøre, da det forat må være i huset, skal høre under

levnedsmiddelsstyrelsen, og det bliver for stort et arbejde. Men man må gerne få udleveret en
nøgle, og dermed komme og tage det frem tidligere og stille øl/vand i stedets køler.
Forslaget falder derefor bort.
8: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne. Vi fastholder vores kontingent. Thumps up fra
medlemmerne.
9: Valg til bestyrelsen.
Formand: Birger – På valg - modtager valg
Næst formand: Uffe - ikke på valg – lige år.
Kasser: Paul – ikke på valg – lige år.
Bestyrelsesmedlem: Jesper – ikke på valg – lige år.
Bestyrelsesmedlem: Cort – Ikke på valg – lige år.
Bestyrelsesmedlem: Ole J – på valg – modtager valg.
Bestyrelsesmedlem: Carsten Lykke – på valg - modtager valg.
Bestyrelsesmedlem: Rud – på valg – modtager valg
Suppleant: Anders – på valg - modtager valg
Supppleant 2: Kurt Lützner
Unge observatør – Oscar - modtager valg.
Valg af 2 revisor, 1 revisorsuppleant ( et år af gangen).
Formand Birger genvalgt.
Best medlem Ole genvalg
Best medlem Carsten genvalgt
Best medlem Rud genvalgt
Suppleant Anders genvalgt
Suppleant Kurt genvalgt
Unge observatør Oscar genvalgt
2 revisorer – Peter og Bodil genvalgt

1 revisor suppleant – John (slår dig ihjel) valgt
10: Evt.



Vejle messen februar – Messe personale søges – tilmelding på vores februar møde.
Takkegestus Credo – Lukket pr 31.12.2018

Spørgsmål til hvorfor Bodil ikke er valgt til feks ildsjæl, og bestyrelsens svar var, at der er kigget på hele
året, frem for kun en enkelt dag.
Forslag fra Søren, med at kunne give en nål, som kan gives til folk der gør en ekstraordinær indsats.
Henrik (kaffe) kommer med et forslag til at få auktionen til Ormslev. Det undersøges.
Rud foreslår, at møderne 1.torsdag i mdr bibeholdes som vanligt, og at man så, når der ikke er interesse i
hjemmemøder, at man kan mødes i klublokalet féks hver 3 torsdag i mdr, for at kunne mødes
uforpligtende, uden foredrag og bare have tid til at snakke.
Kurt(mc) foreslår at der afholdes medlemsmøder uden foredrag. Søren svarer at man kan lave sådan et
hjemmemøde, når det passer en selv, og så spreder bestyrelsen budskabet og datoen. Det skal ikke
nødvendigvis være en torsdag. Medlemsmøder uden foredrag, er erfaringen, at der ikke kommer ret
mange. Så derfor fortsættes med foredrag.
Artikler mv er mere end velkomne at indsende til bestyrelsen.
Forslaget bliver fra Rud, at lokalet reserveres den 3 torsdag i februar, og der kan man så afgøre om det skal
bookes igen til marts.
Anders – Foreslår at man via facebook melder ind mht hjemmemøder.
Helge – Opdrætskonkurrence – man kan jo ikke se hvornår en reje feks får unger – ”Birger forstyrrede, så
jeg hørte ikke svaret. 
Birger – Foreslår at man kan komme med forskellige kortere indlæg, og alle mulige ting.
Keld – Vil gerne have at an kan trilmelde sig et sted, til feks hjemmemøder, feks på facebook
Rud – Spørger til Henrik B for at høre om der kom nogle henvendelser på hjemmemøder, dengang han stod
som tovholder for hjemmemøderne. Rud foreslår nogle faste datoer til hjemmemøder, og så kan man byde
ind der.
Christian – Giver sit besyv og vil gerne have kortere foredrag, i stedet for at sidde og høre nogle timelange
foredrag om ”dødsyge” fisk
Søren – Foreslår at der skal være mulighed for at have forskellige typer af medlemsmøder, fesk en aften
med flere foredragsholdere (flere medlemmer) men også de foredragsholdere, med de lange foredrag.
Birger – Vil også gerne være med til at lave en aften med de flere/mange små indlæg. Det kan nemt prøves
af, forskellige typer af klubaftener.

Rud – Fortæller om en aften, hvor han og _Cort har haft en aften omkring lys, og de skiftedes til at dele
deres erfaringer. Hvad man skulle gøre og ikke.
John foreslår at få Outline ind og holde foredrag omkring LED
Birger – Den 22 og 23 februar er der Vejlemesse, og er der nogen der vil hjælpe på den stand foreningen
skal have, skal man melde sig til februarmødet den 7 feb. Om det er en time eller to. Indgangen betales.
Lørdag den 9 marts er der auktion i Viborg, og der ønskes der også hjælp til løber mv. Så der kommer
penge til foreningen.
Søren fortæller om de kredse der var engang i forhold til nu, hvor det er en forening (Viborg) der har
auktionen.
Aarhus melder ud på forhold med navn, hvem der kommer og hjælper på dagen.
Rud og Uffe har været oppe ved Credo, for at sige tak og pænt farvel til dem og gav dem en flaske vin, og
der er sagt tak for alles vegne.
Søren kommer med et forslag, at der tages en lidt længere pause, for at have tid til at hyggesnakke. 

