
Følgende bestyrelsesmedlemmer var 
tilstede:                                                          	  
Poul, Peter, Henrik, Niels, Brian, Tom, Cort og Rud	  
	  
Valg af referent : Rud	  
	  
1.	  	  	  	  Godkendelse af dagsorden	  
	  
- Dagsorden godkendt	  
	  
2.	  	  	  	  Godkendelse af referat fra b-møde den 25/8 ved Rud   	  
	  
- Referat godkendt	  
	  
3.	  	  	  	  Siden sidst ved henrik	  
	  
- De indkomne forespørgsler er besvaret.	  
	  
- Biblioteket vil have en nøgle til det skab som vi råder over i salen 
på biblioteket.	  
	  
- Ved næste møde skal Poul finde ud af hvilken nøgle som passer 
og sørge for at lave et par kopier af nøglen.	  
	  
4.	  	  	  	  Økonomi ( kontingent)	  
	  
- Økonomien er stabil og vi fik at vi hvad kassebeholdningen er.	  
	  
- En sidste korrekturlæsning af folderen og Niels har bemyndigelse 
til at trykke 100-250 stk. afhængig af pris.	  
	  
- Poul skal lave en kontrakt til hjemmeside banner.	  
	  
- Hvor befinder de 3 billeder som vi fik malet af Hans Krüll til den 
store udstilling. Emnet tages op igen ved næste   B-møde. Skal de 



sælges, hvad skal de koste, hvem skal have mulighed for at købe 
billederne.	  
	  
5.	  	  	  	  fugle udstilling med mere 11-12 okt.	  
	  
- Udstillingsakvariet 325 l – laves af Poul og Rud	  
	  
- Jespers akvarie laves af Rud, der skal laves et stativ ca. 120 højt 
+ et til John.	  
	  
- Udsmykning m.m. plakater osv.	  
	  
- Torsdag aften kan vil stille akvarier op.	  
	  
- Bemanding på udstillingen: Nils har taget fri, Cort har taget ferie. 
Næsten alle ville komme til udstillingen.	  
  Der laves ikke nogen vagtplan da de som kommer kan afløse hinanden.	  
 	  
	  
6.	  	  	  	  generalforsamling den 8/1 2015   	  
	  
- Formanden genopstiller	  
	  
- Bestyrelsesmedlemmer Jesper/Niels---overvejer	  
	  
- John---genopstiller	  
	  
- Endvidere skal der findes	  
	  
   2 suppleanter	  
	  
   2 Revisorer + supleanter	  
	  
- Vores ungdoms repræsentant bliver/er blevet 18 og er ikke 
længere i stand til at bestride posten. Hvem er     den nye?	  



	  
- Så vi skal se om ikke der er andre i foreningen som vil være med i 
bestyrelses arbejdet.	  
	  
- Vores kasser kan ikke komme, konen fylder år.	  
	  
- Poul sørger for at regnskabet er revideret, og at det fremlægges 
på bestyrelsesmødet sammen med et budget for 2015.	  
	  
- Henrik sender referat fra general forsamlingen 2014, til 
bestyrelsen.                                        	  
	  
6.	  	  	  	  Foredrag 	  
	  
 Allan Lau, fiskesygdomme	  
	  
7.	  	  	  	  kommende A møde ud af huset  lørdag 4/10 ???	  
	  
- Vi mødes på Åby bibliotek kl 11.00	  
	  
Vi kører, cykler til botanisk have hvor vi møder dem som er kommet 
direkte, efter en rundgang, er foreningen vært for kaffe og kage. 
Derfra kører vi ud til en lille sø og prøver om vi kan fange levende 
foder, husk spand og ketsjer/net.	  
	  
8.	  	  	  	  Kommende b-møder den 27/10 2014 hvor ?   	  
	  
- Hos Brian	  
	  
9.	  	  	  	  Hjemmesiden/Facebook	  
	  
- Vi kan nu komme på Facebook og der er flere fra bestyrelsen som 
har adgang som administrator.	  
	  
- Forslag om at der på hjemmesiden skal være direkte adgang for 



medlemmer til at skrive og til at oploade billeder. Forslag om at 
medlemmer i forvejen kan skrive hvad de har tænkt sig at sætte på 
auktion ved næste medlemsmøde	  
	  
10.	  evt	  
	  
- Vi skal være mere opmærksom, på nye medlemmer og tage 
kontakt til dem så de føler sig velkomne i foreningen.  	  
-Dog skal vi ikke acceptere nye medlemmer som ikke betaler 
kontingent og alligevel dukker op for at købe billigt ind på auktionen, 
hvert halve år for at fylde akvariet op med billige fisk og planter.	  
	  
- Hvad med en efterårs auktion i regi ag Aarhus akvarieforening, 
den sidste lørdag i september, her kan gamle og nye akvarister 
benytte lejligheden til at handle billigt ind til sæsonen. Genbrug er 
oppe i tiden og vil kunne få en større berøringsflade til potentielle 
nye medlemmer.	  
	  
- Mere samarbejde klubberne imellem, fælles kvartalsmøder med 
deltagelse af alle de øst og midtjyske klubber repræsenteret ve 
formænd/stedfortræder og 1 elle to fr bestyrelserne.. Det ville 
medfører at man kunne samarbejde om større arangementer og 
udveksle erfaringer m.m.	  
	  
Der var afbud fra Rune	  


