
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  hos	  Henrik	  4.	  August	  2014	  	  

Brian,	  Cort	  og	  Tom	  ikke	  fremmødt,	  ellers	  fuldtallig.	  	  

Punkt	  1	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
-‐ Dagsorden godkendt  

Punkt	  2	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  b-‐møde	  den	  2/6	  ved	  Paul	  
-‐ Referat fra tidligere skal  rettes til, Cort kender ikke en foredragsholder med viden 

om vandkvalitet 

Punkt	  3	  Siden	  sidst	  ved	  Henrik	  
-‐ Henrik er ved at undersøge hvordan og hvorledes med de akvarier som er blevet 

passet af lukket butik. Foreningen kunne evt. forsøge at skaffe arbejde i form af at 
passe akvarier rundt omkring for et mindre beløb eller PR. Torsdag skal der høres 
om der er nogle medlemmer som kunne have lyst til at være med i en sådan 
ordning.  

Punkt	  4	  Økonomi	  
-‐ Der er ikke sket noget nyt siden sidst 

Punkt	  5	  Fugle	  udstilling	  m.m.	  	  
-‐ Akvariet til togbanen er under produktion og forventes færdig om en uge eller to.  
-‐ Vi har fået dobbelt så meget plads som sidste år, vi vil ikke betale yderligere for 

ekstra plads. Henrik kontakter John og hører pladsen til udstillingen.  
-‐ Foreningen har et 128 liters og et 325 liters akvarie.  
-‐ Høre torsdag om der er medlemmer om ønsker at hjælpe til eller levere noget ved 

udstillingen.  
-‐ Henrik siger til fugleudstillingen at de skal tage kontakt til TV og bede dem nævne 

det gerne en uge forinden det afholdes.  

Punkt	  6	  Planlægning	  af	  foredrag	  2014/2015	  
-‐ Henrik har sørget for at der er søgt om lokalerne  
-‐ De næste foredrag er der styr på frem til og med september  
-‐ Allan Lau kunne godt tænke sig at komme og fortælle om sygdom omkring oktober, 

Henrik kontakter ham.  



Punkt	  7	  Planlægning	  af	  A	  –møde	  guppyforedrag	  trosdag	  den	  8.	  August	  
-‐ Benny henter nøgle  

Punkt	  8	  Kommende	  b-‐møder	  	  
-‐ Næste b-møde holdes hos Rud 25. August.  

Punkt	  9	  Hjemmesiden/Facebook	  
-‐ Niels har solgt en annonce på hjemmesiden til Tropeakvarier  
-‐ Ingen har haft kontakt til facebook-Paul. Såfremt han møder op til A-møde snakker 

vi med ham der, ellers tager Rune kontakt til ham. Vi skal have adgang til 
facebooksiden.  

Punkt	  10	  Evt.	  	  
-‐ Poul læser korrektur på folderen evt. torsdag  
-‐ Rud har ikke haft mulighed at tjekke op på hvor foreningens ting er henne. Rud 

ringer til Peter så de sammen kan tage ud og tjekke op på dette.  
-‐ Henrik har haft kontakt med DR3 vedr. Tv-programmet, eneste tilbagemelding der 

har været er at vi vil høre nærmere hvis der er.  
-‐ Lokal tv mand vil muligvis dukke op torsdag i forbindelse med dokumentar.  

	  


