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Agenda/Mødereferat     

 
Dato: 26 maj 2019 

Deltagere: Rud,Carsten, Anders, Uffe, Cort, Birger, Ole  

Afbud: Jesper, Paul.   

Mødedato /tid/-sted:  

Dagsorden:  Ansvarlig Deadline: 
1: Opfølgning på Blå planet tur. 
En god tur som kan gentages, speciel turen bag ved kulisserne 
var godt.Drøftelse omkring indhold og den manglende 
deltagelse. Læringen er at vi fremafrettet skal ligge evt ture i 
efteråret og ikke i konfirmationstiden – foråret. Samt dato skal 
udmeldes i god tid. 

  

2: Status Sommer afslutning. 
Vi sørger for mad og drikkelse, Randers sørger for grill. Torsdag 
13 juni kl 1800 Unimati. Rud tager kontakt til den lokale 
købmand og laver en aftale mht mad. Drikkelse har vi nok af 
selv. 

  

3: Planlægning mødeforedrag efteråret 2019. Sept, okt, nov. (Her 
må I gerne starte med at tænke over evt kontakter til foredragsemner.) 
 5 September: Latin for begynder – QR pets. Poul Erik? 
28 september: Tur til Tropeakvarie. 
 3 Oktober: 
7 November: Rud  - filtertyper – nye systemer og tanker. 
Efterfølgende laver vi et hyggemøde hvor der bygges filter. 
21 november Hyggemøde – Bygning af filter. 
5 December juleafslutning. 
 
Ideer: medicin og sygedomme, Anders tager kontakt til en evt 
mulighed igennem orkideklubben. 
Kim bakke victorie – Peter kommer retur med nr. 
Aqua scape  michael – unimati: Peter kommer retur med nr. 
Rejer – Cort har kontaktet Asbjørn – måske mulighed her. 
Latin for begynder – QR pets. 
 

  

4: Pasning Foreningsakvariet. 
Ideen bag ved frivillig fordring, fungerer ikke helt optimalt. 
Vandskiftet kan ske på medlemsaftner, men opfyldning af foder 
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Dagsorden:  Ansvarlig Deadline: 
kassen skal ske hver uge. Der er aftalt at Rud får betalt 100,- pr 
gang for kørsel. Der ligges bilag for dette i regnskabet. 
5:To do listen: (Ny tur, snakkemøder, aktionen m.m.) Dette skal kun 
ses en lille huske seddel på hvad vi skal arbejde med/starte på efter 
sommerferien. 
Anders kommer retur med dato for nyt bestyrelsesmøde  i 
august. Han ligger hus/mad til. Aktionen er en af punkterne. 
Billederne (Kroll), scanning af artikler, aktionen, Vores scaping 
akvarie (Vejle messen). 

  

6: Evt. 
Vores bøger fra Jan Fuller – er stadigvæk under bestilling. Jan 
Fuller er i Peru. I gang med at lave en bog om Orkider så 
bestillingen ligger stille pt men er ikke glemt. 
Rud har booket nye tider for resten af året for klublokale. 
 

  

   
   

 
 


