
Referat af bestyrelsesmøde hos Rud 25. 
august 2014 

1. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt  

2. Godkendelse af referat fra b-møde den 4/8 ved Henrik     
- Referat godkendt 

3. Siden sidst ved Henrik  
- City West har solgt centerakvariet  

- Der vides endnu ikke mere akvariet på kommunehospitalet 

- Der er blevet rettet henvendelse om en akvariebutik som lukker. 5.25 meter reol 

med 15 stk. 160 liters med priside lydende på 15.000,- 

4. Økonomi (kontingent)  
- Der er endnu ikke kommet flere indbetalinger til medlemskab  

- Vi ligger på omkring 50 medlemmer.  

5. Fugle udstilling med mere   
- Der vil gerne laves fælles morgenmad til 40 kr. i kantinen.  

- Dem som står på standen skal have morgenmad på foreningens regning.  

- Vi er blevet kontaktet angående hvor mange vi kommer.  

- Der skal laves et vagtskema.  

- Niels og Brian medbringer et 60 liters ”forurenings-akvarie” som skal fortælle om de 

”skraldeøer” som driver rundt i havet  

Liste over hvad der kommer med på udstilling:  
- Tog-akvarie 

- Ruds 360’er på højkant.  

- Forurenings-akvarie på ca. 60 liter  

- John kommer med et 125 liters. Det er ved at blive plantet op.  

- Rune kan muligvis tage plante-akvarie med (ca. 40 liter).   

- Henrik tænker at tage et nano-akvarie med i løbet af fredagen  

- Evt lave en liste med fisk som vi skal købe og så købe dem til engros priser og 

sælge dem på auktion i foreningen efter udstillingen  



- Grus og sand skal der ikke spekuleres på dette har Cort  

- Der kan sagtens skaffes fisk  

- Henrik hører fugleforeningen hvornår de har hallen fra 

- Vi satser på torsdag 

- Evt. lave en konkurrence ved vores stand om et startersæt eksempelvis.  

- Der skal siges til medlemmerne om de akvarier som vi medbringer samt spørge om 

andre medlemmer vil være med.  

- Spørge i nyhedsbrevet angående medlemmer som måske har nogle akvarier de 

kan medbringe. Niels og Rune sender udkast ud til nyhedsbrev og der skal svares 

hurtigt.  

6. Foredrag   
- Lørdag d. 4/10 er der ide om vi kan komme en tur.  

- Der skal ikke laves for meget denne  dag da vi forsøger at trække medlemmerne til 

udstillingen ugen efter.  

- Brian snakker med Niels Vensel, herefter går vi videre med dette møde  

- Plan B bliver en henvendelse til Tropica 

- Kan luftes i nyhedsbrevet hvor der blot bliver skrevet at vi laver en tur ud af huset.  

- Tiden vil være omkring lørdag eftermiddag. Evt. 14-16.  

7. Kommende A møde Filter foredrag torsdag den 4 september 
- Søren Markussen kommer d. 4. September og holder foredrag om vandkvalitet.  

- Henrik har aftale d. 6/11 med Allan Lau omkring foredrag om fiskesygdomme  

8. Kommende B-møde 
- 22. September hos John  

9. Hjemmesiden/Facebook 
- Der skal laves udkast til faktura/kontrakt til bannerreklame på hjemmeside. 

10. Evt.  
- Ting til generalforsamlingen, ændringer osv.  

11. Nyhedsbrev 
- Ud af huset  

- Fugleudstilling  

- Kalender  

- Kommende foredrag 


