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Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  27.	  Oktober	  
2014	  hos	  Brian	  
Alle	  mødt	  op	  –	  fuldtallig.	  	  
	  

1. Godkendelse af dagsorden 
- Ekstra punkt tilføjet dagsordenen; fremtid  
 

2. Godkendelse af referat fra b-møde den 22/9 ved John    
- Referat godkendt  
 

3. Siden sidst ved Henrik  
- Det kongelige danske bibliotek vil gerne have vores medlemsblade, men der er 
meddelt tilbage at den desværre er udgået. 
- En tak fra John fra fugleudstillingen.  
 

4. Økonomi (kontingent)  
- Der er ikke sket så meget, togakvariet samt udgifter i forbindelse med togakvariet 
er betalt  
- Vi ligger stadig på omkring 50.000kr på bankkontoen 
 

5. Evaluering af fugle udstilling 2014  
- Næste gang skal der udarbejdes en vagtplan næste år  
- Der er general opbakning omkring at en vagtplan vil fungere og være med til at 
give mere frihed til hver enkelt næste år. 
- Der er muligvis hvervet et par nye medlemmer til foreningen 
- Vi skal blive bedre til at involvere andre end os selv  
- Omkring 700 mennesker besøgte udstillingen gennem weekenden.  
- Der skal være 54 liters akvarier til medlemmer som kunne tænke sig at udstille et 
akvarie, når de er færdige med at udstille akvariet skal de have lov til at beholde 
akvariet selv.  
- Takkeskilte fra de forskellige udstillingsakvarier skal evt. mailes ud til de butikker 
m.m. som har bidraget i forbindelse med udstillingen.  
- Cort har nummeret til Tim som skal finde vores boks frem til opbevaring af 
foreningens akvarier 
- Der skal findes ud af hvornår det kan lade sig gøre at komme og aflæsse 
akvarierne  
 

6. Generalforsamling den 8/1 2015    
- Hvis Paul har mulighed for at dukke op ønsker han at regnskabet bliver 
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gennemgået som det første  
- Medlemslisten skal rettes til således at alle betalende medlemmer og 
æresmedlemmer forefindes på listen  
- Forslag til vedtægtsændring: Fjerne sekretæren og lave dette om til en almindelig 
bestyrelsespost og tilrette Å til Aa, eftersom Aarhus nu estaves med dobbelt a.  
- Forslag til vedtægtsændring: Fremover skal kommunikation med medlemmerne 
foregå elektronisk, dette skal indskrives i vedtægterne  
 
- Evt. forslag til Dirrigent; Søren ved endnu ikke om han kommer, men hvis han 
kommer vil han gerne være ordstyrer. 
 
- Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  
- John og Rud er på valg, begge tager mod genvalg 
- Henrik er villig til genvalg  
- Niels stiller op som bestyrelsesmedlem  
- Rune stiller op som suppleant  
- Monika stiller op som suppleant 
- Peter træder fra som suppleant og stiller op som revisor i stedet  
 
- Efter bestyrelsesmødet i november skal der indkaldes til generalforsamling. NB! 
Senest 3 uger før generalforsamlingen jf. Vedtægternes § 7 skal der udsendes 
indkaldelse til generalforsamling.  
 
- Vi skal have pølser til generalforsamlingen 
 

7. Planlægning af kommende Foredrag   
- Foredraget i november er der styr på. 
- Til december-mødet skal der købes lidt slik osv.  
 
- Vi har ingen foredrag fra Februar  
- Niels har muligvis kontakter som kunne komme og holde foredrag hvad vand reelt 
set er.  
- Brian kender Niels Vensel muligvis kunne have hjemmemøde  
- Kim kunne evt. være potentiel foredragsholder, Tom skriver til ham og hører om 
han har mulighed for at holde foredrag i marts, april eller maj.  
- Det ville fungere rigtig godt hvis der kommer en og fortæller om en specifik ting  
- På den side Henrik har sendt ud kan der ses en masse foredragsholdere  
 
Følgende er foreslået:  
- Saltvand - Finn Pedersen 
- Kaj Andersen - akvariedekoration  
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Niels tager kontakt til Kaj og Finn hører om de har mulighed for at holde foredrag de 
ledige mødedatoer, herefter tager Tom kontakt til andre.  
 

8. Kommende A møde foredrag ved Allan Lau  
- Dette møde er der styr på.  
 

9. Kommende b-møder den 24/11 2014 hvor? 
 - Niels holder næste bestyrelsesmøde 
 

10.  Salg af billede ag krull fra udstilling 2011   
- Tom har overvejet at tage kontakt til Aros og hører om de kunne være interesseret 
i at låne billederne.  
- De menes at være i A1 
- Peter vil høre om de kan blive signeret, eller om der kan skrives et stykke papir 
med at det er ham som har lavet dem.  
- Peter sender billeder til Tom.  
 

11. Fremtid 
- Niels har et forslag om at nedsætte forskellige arbejdsgrupper/udvalg hvor der 
skal være et bestyrelsesmedlem eller to som tovholder. Dette vil muligvis bidrage til 
at medlemmerne bliver mere aktive og en mere involveret del af foreningen.  
- Niels stiller sig op og præsenterer ideen med udvalg for medlemmerne på mødet 
torsdag d. 6/11 
-  Den første arbejdsgruppe kunne være en gruppe med fokus på at tage fat i andre 
foreninger i forhåbning om et samarbejde på tværs.  
- Selvom visse ting er afprøver før bør vi afprøve dem igen muligvis fra en anden 
vinkel  
- Vi skal blive bedre til at takke vores sponsorer og samarbejdspartnere. Dette 
kunne gøres via god grafik og evt. Skifterammer som sættes oven på de forskellige 
akvarier som er udstillet.  
- Vi kan begynde at lave diverse planer til udstilling næste år også selvom det 
endnu er ukendt om vi bliver inviteret med igen  
 
- Forslag til vedtægtsændring: Ny medlemstype kaldet støttemedlem, dette skal 
åbne op for muligheden for at få nyhedsbrev og være med til at støtte foreningen, 
dette skal fungere som ”sponsorat” 
- De forskellige medlemstyper kan håndhæves ved at man får tildelt et medlemskort 
(plastikkort lidt ligesom et kreditkort) og ud fra det vil man kunne se om man er 
betalende medlem. Dette kan åbne op for at medlemmerne bliver mere motiveret til 
at betale kontingent. 
- Medlemskort kunne også bruges i stedet for plastikkort. Dette kræver blot at der 
bliver foretaget ændringer i medlemskortene hver gang.  
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- Der skal arbejdes på at muliggøre rabatordninger til medlemmerne.  
 
- Man kunne evt. sørge for at lukke dele af hjemmesiden af ift. ikke betalende 
medlemmer.  
 
- Efter hvert bestyrelsesmøde skal der sendes nyhedsbrev ud senest inden 
weekenden efter bestyrelsesmødet  
 
- Lave en form for yngelkonkurrence hvor foreningen stiller fisk til rådighed 
(foreningsfisk) 
 
- Nogle medlemmer syntes at der sker for lidt i foreningen.  
 
- Referater skal ligges op på hjemmesiden 
 

12. Hjemmesiden/Facebook 
- Hjemmesiden er fortsat under udvikling  
- Facebook-siden vokser langsomt.  
- SSL certifikat til sikkerheden på hjemmesiden så der kan arbejdes med 
medlemsliste online (internet-sikkerhed) 

REFERAT FORHÅNDSGODKENDT D. 27/10 2014 


