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Agenda/Mødereferat     

 
Dato: 20 januar  

Deltagere: Cort, Kurt, Uffe, Ole, Jesper, Birger, Lykke.  

Afbud: Rud, Paul?, Oscar, Anders.   

Mødedato /tid/-sted: Oles place. 

Dagsorden:  Ansvarlig Deadline: 
   

General forsamling status: 
Ny bestyrelse velkommen- bordet rundt omkring vores 
generalforsamling. Drøftelse omkring afvikling – aftens 
forløb. 

 
Alle. 

 

Booking Møde lokaler 2019: 
Rud har bestilt for de første 6 mdr så der er styr på datoerne. 
 

 
Rud. 

 

Booking Foredragsholder 2019: 
Feb: Benny Hubel (maller) Marts: Hans Martin: Små 
tanganika chiclider. April: Flemming Stræde: Guppyer. Maj: 
 
Andre foreslag: Ungefødende Jørgen Hedegaard  
Ungfødende/Sygedom Michael Winther: Cort tager fat i 
begge. Mulighed for at lave en kombi foredrag med evt 
ungeførende og havedam. Scaping/planteakvariets 
indretning. Ole har en kontakt der tjekkes op på.  
 
Tur ud af huset – Ny grossist som erstatning til Credo. Vi 
arbejder med at finde en ny kontakt – tur her i 2019. Kurt 
kontakte evt ny levarandør. 
   

 
 
 
 
 
Cort 
Ole. 
 
 
Kurt. 

 

Hygge aften: Ruds ide med at lave en hyggeaften en torsdag 
aften i klubben arbejder vi videre med (Første gang) . Evt 
med nogle små temaer som vi selv snakker om. 
Hjemmelavet foder, levende foder hvor kan vi fange dem 
osv. Vi kan arbejder videre med andre dage/muligheder for 
andre datoer. Rud er tovholder, venter på at han er retur. 
Ikke aktion på disse arrangementer. 
 

 
Rud. 
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Dagsorden:  Ansvarlig Deadline: 
Vejle messe status: 325L – scaping akvariet arbejder 
Rasmus/Ole videre med. Drøftelse omkring indkøb af fisk. 
Vi indkøber ikke fisk igen. Der er bestemt at bruge 1000,- på 
fisk evt kontakt til vores grosist.. Planter bliver sponceret af 
Tropica. Jesper laver en IT side på en Bærbar som tages med 
derned. Vores Flyer skal vi lige tjekker op på om vi har nok. 
Standpersonale Der skal bruges 4 – 8 personer til vores 
stand. Det tager vi op på vores næste medlemsmøde. 

 
 
 
Alle. 

 

Tur til blå planet:  Vi skal have gang i samarbejdet med 
Peter Blå planet. Han skal kontaktes for nærmere aftale samt 
muligheder. Rud skal huskes på dette, når han kommer retur 

  

Hjemmemøder: 
Kurt – vil gerne afholde et hjemmemøde – vise havedammen 
frem og snakke lidt om koikarper. Juni måned. 
  

  

Evt: Cort har snakket med kræftafdelingen, Hospice har 
takket ned til akvariet. AKH prøver at få flyttet det med, 
men pt passer vi det indtil at det skal lukkes ned. Der er 2 
måneder tilbage af den ordinære aftale. 

  

 
 


