
 

 

General forsamling 2020 Århus Akvarieforening torsdag 09 januar kl 1900 Rosenvangs alle 76, 
8260 Viby. 

Agenda: 

1: Valg af dirigent .   

2: Valg af referent   

3: Valg af stemmetæller – Der skal vælges to i forsamlingen.   

4: Bestyrelsens beretning V/formanden 

5: Fremlæggelse af foreningens regnskab  

6: Fremlæggelse af foreningens budget:   

7: Indkommende forslag:  

8: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.   

9: Valg til bestyrelsen. 

Kasser: Lige år (Poul ønsker genvalg). 

Bestyrelsesmedlem: Lige år (jesper ønsker genvalg.) 

Bestyrelsesmedlem: Lige år. (Cort ønsker ikke genvalg) 

Suppleant 1: Hvert år: ( Anders ønsker ikke genvalg) 

Supppleant 2: Hvert år: (Kurt Lützner - ?). 

Unge observatør: Hvert år:  (Oscar - ?). 

2 revisor: Hvert år:  (Peter og Bodil - ?). 

1 revisorsuppleant ( John) - ?). 
 
10: Evt.  

 

 

 



1. Valg af dirigent : Bodil. Konstatere at general forsamlingen er lovligt indvarslet 
2. Referent: Søren 
3. Rasmus og Henrik P 
4. Formandens beretning (Birger).  

Foreningens Tilstand anno 2020 januar måned: 

2 målemetoder: Økonomi & antal medlemmer. 

Økonomi: økonomisk stærk. Vi er meget ”jyske” i vores økonomi. styr på udgifterne Fornuftig 
indtægt, (medlemmer/viborg/Egen aktion/provision - ) sund økonomi - Mere om dette ved Paul. 

 Medlemmer: Graf. Kort sigt: stagnation -lille fremgang, lang sigt. Halvering. Så spørgsmålet for 
både bestyrelsen og medlemmerne er hvad kan vi gøre ved det og vil vi gøre noget ved det, eller 
er vi tilfredse med en ”lukket klub/fest” der hygger sig. Opgave for alle. Vores styrke er at vi er en 
forening med mennesker, 2 vejs information modsat div medier. Vi har flere niveauer/områder og 
muligheder, men vi skal have ”nye medlemmer” til at se dette = Nabohjælp – Del festen. 

Året der gik: 

1: foredragsrækken. 

Igen i år er ønskelisten blivet benyttet som grundlag for årets foredrag/turer. (rød tekst). 
Gennemgang af listen. 

2:Turer: 

Tre turer i år. Blå planet. Fantastisk tur ”bag akvarierne” efterfølgende mulighed på egen hånd, ser 
indholdet. (Krævende planlægning – kommer vi tilbage til). Traditionel tur til Trope akvarier. 
(hygge tur). Ny grossist besøg: aquafarm erstatning for Credo der nu er lukket. God tur med fisk 
med hjem. Mulighed for gentagelse. 

3: andre aktiviteter: 

DAU samarbejde. Randers Akvarie forening. (Sommerafslutning og deling af foredragsemner.). 

Opdrætskonkurrencen 2019/20: 

Den løber stadigvæk men måske for 4 år i træk: DM mester (Søren) og måske Foreningsmester. 
Husk sidste chance uge 6 for opdræt. Vi er tæt på at Tabe se listen. 

Ud af huset tiltag:  

Igen i år: 



Deltagelse på Vejle Messen – vi deltog i DM i selskabsakvarier. (2 plads.) Kritik af reglerne. (1 
pladsen også dommer). God respons på vores stand. Uddeling af flyers – hyggesnak.  Det gør vi 
også i år(Rasmus/kurt scaping 80 liters foreningsakvarie). Så sæt kryds i kalenderen som support 
eller gæst: 22/23 februar Hældagerhallen. 

 

Viborg aktion – Stærk team. Århus kører klatten. På alle fronter. Tjek ind zonen, IT systemerne, 
plukke afdelingen, aktionarius. sæt kryds i kalenderen som support eller gæst: 2. lørdag i marts. 
Viborg Gymnasium. 

Aqua Aktion. (Vores egen). -  Kæmpe success. Folk fra hele Danmak. 100 +. Konceptet var det 
samme som tidligere. Samme sted, Samme set-up, modtagelsesområde, præsentationsområde, 
aktionsscene, kantine, publikumsområde.  Kigger vi på aktionens fakta, havde vi i år:  

 1044 indmeldte emner.(314 teknik) 
 874 emner under hammeren (730 levende emner) 
 Omsætning 46880,- 
 til foreningen før udgifter: 9648,- . Så skal der trækkes udgifter til PR 

materiale, leje af lokale, forplejning m.m.  
 Succes stiller krav. Evaluering: Fast pris bord? Priotering af levende emner 

fremfor teknik? 
 Rum temperatur (20 grader – Opvarmet opbevaringsrum?). 
 Brug af storskærm bedre? – IT/sponsor fremvisning?). 
 Flere spændende emner – PR mæssigt brug dette – forhåndstilmeldingliste? 

 

4: Kaffemøder – sidste års feedback fra general forsamlingen. Tid til at snakke, hygge uden at der 
er et foredrag. Testet nu 2 gange med success. Fodertyper/Filter. 

Året 2020: Hvor skal vi hen du? 

 Små mini fordrag. 2 pr aften. Testes i 2020. (Feedback fra sidste års generalforsamling. 
 Kaffemøder – gentager vi også i 2020. 
 Foredragslisten – arbejder vi på – Første foredrag. Sygedom februar er på plads. 
 Nye turer: Foreslag modtages: PT fra Henrik: Aqua Tantan (Sjælland), Aquawildlife (Århus). 

Ellers åben for ønsker/”mad bestillinger”.  

Husk: Vær ærlig – Respekt – Support. Madbestilling koncept. Kokken arbejder gratis!! 

 Tak for alt support, store som små bidrag igennem hele året. 
 



 
Det går faktisk ok. Medlemstal halveret fra 2008 til i dag. Året der gak. 

Godkendt 
5. Regnskab Paul Haahr 

Problemer med Mobilepay betyder at regnskabet ikke er helt ret visende. Der ønskes et opdateret 
regnskab når det falder på plads. 
Spørgsmål til indkøb af nyt akvarie – nyt mindre og mere tidssvarende akvarie var ønsket + plus vi 
har skilt os af med det gamle uhåndterbare 325L 
Regnskabet godkendt med bemærkning, vedr. ovenstående 

6. Budget. Ved Paul Haahr godkendt. 
7. Indkomne forslag. Det stilles forslag om at bestyrelsen ikke skal betale kontingent. Bestyrelsen har 

umiddelbart ingen holdning til det da de mener den er indhabil. Den generelle holdning er at det er 
ikke aktuelt. Der sættes pris på bestyrelsens arbejde men der ønskes at der forsættes som hidtil. 
Forslaget enstemigt forkastet. 
 

8. Kontingent. Bestyrelsen indstille at kontingentet fastholdes, enstemmigt vedtaget. 
9. Valg 

Genvalg til Paul 
Genvalg til Uffe 
Genvalg til Jesper 
Asbjørn valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem 
Suppleanter: Brian Johanssen og Rasmus Østergaard 
Revisorer: Genvalg til Bodil og Peter Brandt 
Revisor suppleant: Henrik Pedersen 
 

10. Evt 
Forslag til bestyrelsen om at kunne lave 1 års prøvemedlemskaber. 
Forslag til at bruge DAU nåle mere 
Kalender med i vores info folder 
Forslag til at følge mere op på prøve medlemmer 
Diskussion om at vi skal ud i forretningerne. 
Mulighed for at oprette prøvemedlemsskab 
Nye regler for auktion – fast pris bord for alt teknik minus bøger. Max 700 numre  
Diskussion om hvor tit nyhedsbrevet skal udsendes. Nogen mere lidt mindre men lidt oftere ville 
være en fordel. 


