
Referat af bestyrelsesmøde 28/4 2014 

Tom og Peter ikke fremmødt ellers fuldtallig. 

Punkt 1 – Siden sidst  
- Kontakt fra interesseret i at lave dokumentar  
- Der er oprettet CVR-nummer  

 

Punkt 2 – økonomi 
- Paul laver en statusmelding i løbet af en uges tid og sender den rundt  

 

Punkt 3 – Fugleudstilling  
- Banner smidt på hjemmesiden  
- Rud har skaffet glas til akvarie  
- Niels har haft kontakt til tropeakvarier hvor han har fået en pris på et 128 liters 

akvarie med gennemført rør til togbane, dog uden armatur. Prisen er 1500,- kr.  
-     Togskinnerne i akvariet skal være hævet, ”hullet” skal være i omegnen af 20 cm høj 
- Niels og Rune står for koordinering 
- Budget på 2500,- kr til akvarie med togbane  
- Levende billeder til Facebook og hjemmeside til fugleudstilling men også til møderne  

 

Planlægning af foredrag  
- Henrik har spurgt medlemmer om de har lyst til at holde foredrag, et par stykker har 

meldt sig, dog uden at sætte sig fast på datoer, blandt andet Lau og Paul 
- Foredragene skal ikke være så dyre 
- Cort har taget kontakt til guppymanden Bo ang. Foredrag 7/8 2014 uge 32 
- Flemming Stræde om guppyer 
- Problemer med Pinsedag i 2015  
- Amund vil fungere som reserve til foredrag  
- Niels spørger tropeakvarier om foredrag fra tropeakvarier 
- Evt. foredrag fra Tropeland  
- Rud har kontaktet Karsten som har sagt nej, men dog tilbudt et hjemmebesøg  
- Bodil mulighed for foredrag med flere emner 
- Temaer, således at der bygges flere møder sammen med foredrag som fungerer i en 

”serie” 
- Foredrag om vandkvalitet og lign.  
- Der skal sørges for at finde 3 første foredragsholdere  
- Koordinering af foredragsholdere således at der gerne er to som sørger for at booke 

foredragsholdere. Rud og Cort er ansvarlige for dette, ideer og lign. Sendes til Rud og 
Cort.  

- Foredrag om opbygningen af den blå planet  
- Kategatcentret  
- Randers regnskov 



Folder  
- Niels sender råfil til Paul så der kan læses korrektur.  
- Paul står for forslag til tekst  
- Folderen skal gerne med på udstilling og ud til diverse forhandlere 
- Trykkes hos Vistaprint  
- Reklamer fjernes fra folderen  

Kommende møde med Søren Lund 
- Kommer og siger nogle ting blandt andet om LED lys og HAN har sin dankortterminal 

med! 
- Besked om foredragene skal sendes ud til medlemmerne  

 

Hjemmeside 
- Fornyelse af galleri 
- Administration af medlemmer 
- Nyhedsmail  
- Cort melder ud til bestyrelsen hvad der skal foregå den 8/5. 
- Niels og Rune kigger på nyhedsmail 
- Mulighed for at få annonce på hjemmeside som betaling for foredrag  
- Banner på hjemmeside 500,- kr for et år  

Nøgle 
- Telefonliste  
- Telefonliste skal udarbejdes på næste møde  
- Rud melder sig frivilligt til at hente nøgle hvis de nuværende ”nøglehentere” ikke 

henter nøglerne.  
 
 

- Peter Brandt kommer og tager billeder til bestyrelsen på hjemmesiden  
- Der afholdes bestyrelsesmøde 2/6 2014, Paul melder sig såfremt der ingen eksamener  

eller censoropgaver er. I tilfælde af at Paul ikke kan afholde bestyrelsesmødet bliver 
det afholdt hos John.  


