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Agenda/Mødereferat     

 
Dato: 27 maj 2020  

Deltagere: Jesper, Asbjørn, Ole,  Birger, Rasmus  

Afbud: Uffe, Rud,Carsten, Brian.   

Mødedato /tid/-sted: Live 

Dagsorden:  Ansvarlig Deadline: 
   
1. Juni møde – Sørens Akvarierum Pga Corona er det forsat 

ikke muligt at afholde vores klubaften. Plan B bliver så at vi 
sender via facebook fra Sørens Akvarierum Tordag 4 juni. 
Kl 1900. Tema: Gode råd og tricks fra 3.DM mester. Kig 
ind i fyrrummet. Snak og spørgsmål mulighed. 

 
 
Birger 

 

2. Åbning efter Corona – Plan B. Søren har tilbudt at vi kan 
afholde vores sommerafslutning ude ved ham enten ifbm 
facebook mødet eller som et selvstændigt arrangement. Vi 
takker ja til muligheden. Men må vente med selve datoen på 
arrangementet ind til at vi har et regelsæt for afvikling. 
Sundhedsstyrelsen udmelding 8 juni. Koncept drøftet. Ide: 
Mødetid omkring middag, tur i fyrrummet, grill,øl,vand 
efterfølgende aktion af medbragte ting. For dem der vil, 
mulighed for at blive hængende til havehygge. Lørdag eller 
søndag. Sørens eget forslag: Lørdag 13 juni. Søren sørger 
for mad/drikke via købmanden. Betaling efter forbrug. Hvis 
nogen vil, må de gerne taer lidt salat, brød med som 
sammenskudsgilde. Unimati sommerafslutning er udskudt 
til efter ferien. 

 
 
 
 
 
Søren 

 

3. Randers Regnskov. Fra Randers Akvarieforening har vi fået 
kontakten til Randers Regnskov. De booket 5 mdr for 
besøg. Drøftelse omkring vores planer. Enighed at vi tager 
kontakt og hører hvad der er af muligheder. Evt kombinere 
med en tur til Unimati eller anden sted. 

 
Birger  

 

4. Evt:  
5. Brug af IT/optagelse af vores foredrag. Vi har nu prøvet at 

optage 2 gange foredrag. Der er over 240 hits på det seneste 
foredrag.  Det er en mulighed som PR for at promote 
foreningen og nå ud til nye ”medlemmer”. Vi vil prøve at 

 
Jesper 
Birger 
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Dagsorden:  Ansvarlig Deadline: 
forsætte med konceptet på kommende møder. Dette er en 
billig PR og alternativ måde til at nå andre målgruppe ind 
dem vi allerede har i foreningen. Der skal indkøbes lidt 
udstyr – fornuftig princip. 
 

6. Snak omkring vores Aktion. Vi har sagt ja til at dele vores 
aktion med ”viborg aktionen”. Status er at invitere Søren 
med til vores næste møde. 

7. Drøftelse omkring hvordan vi holder styr på vores 
medlemmer og hvornår vi skal rykker/hvordan vi skal sikrer 
at vi får gjort medlemmer opmærksom på at medlemskabet 
skal fornydes. Asbjørn har adgang til betalingsinfo, vil ringe 
rundt til alle medlemmer for at drøfte Facebooksiden, 
samtidig kan han så rykke for manglende betaling. På den 
lange bane skal vi have lavet et system der hjælper med at 
have overblikket over hvem der har betalt/teminer osv. 
Indkaldelse af Rud og Paul til intern drøftelse 

8. Viborg akvariemesse (3&4 oktober) Overlundhallen. Skal 
vi deltage?. Bestyrelsen har nok at gøre mht vores egen 
aktion så derfor skal evt deltagelse fra vores side, være via 
nye kræfter. Vi ligger evt deltagelse ud til vores 
medlemmer. Skal vi deltage kræver det nye kræfter. 
Opfordring via vores nyhedsbrev. 

9. September møde: Fra vores ønskeliste. Fangsttur. Kontakt 
til Uffe. Vi prøver via uffe om det er muligt at få kontakt til 
Rosendahl chiklide center eller anden mulighed fora at 
finde et fangsttur foredrag til vores opstart i september.   

 
 
 
 
 
 
Birger 
 
 
 
 
Asbjørn. 
 
 
 
 
Birger 
 
 
 
 
 
Birger/alle 
 
Birger 

10.    
 
 


