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Bestyrelsesmøde afholdt den 30/7 2015 hos Søren 
 
 

Referat 

 
 
Fremmødt: Brian, Cort, Poul, Niels, Rud, Monika & Søren 
Afbud: Rune, Henrik, Tom 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

- Dagsorden blev godkendt men med nyt punkt 10 Udstilling. 

 

2. Siden sidst  

- Der er ikke sket så meget. 
Sommermødet hos Uffe stor succes, der var mødt mange af vores egne medlemmer op. 
4 nye prøvemedlemsskaber. 

 

3. Økonomi 
- Der er ikke sket det store kassebeholdning på ca. 50.000kr, vi har fået honorar fra Viborg messen. 

  

4. Kommende A-møder 
- I fremtiden skal vi nok overveje om vi skal forsætte med at have et august møde. 
Til næste år kan vi evt. ligge vores jubilæum i August. 
I år bliver August mødet til et, lille hygge møde med Niels som foredragsholder ”plastik forurening i 
havet” her efter tip en 13´er. 
 
September møde ”Tag en ven med” d. 3/9-2015 
Hans Martin holder et kort foredrag om opstart og dekoration af akvarie. 
Søren laver et kort foredrag om vandskift osv. 
 

5. Kommende B-møde  
- Næste gang hos Brian d. 24/8-15 og der efter hos Monika og Niels d. 21/9-15. 
 

6. Fremtiden  
- Evt. gå sammen med Vejle om at lave en weekend med nogle gode navne. 
Da Køge messen i fremtiden nok bliver til at være der hver 2 år. Åbner det op for at vi evt. sammen, 
med andre klubber at lave en på jyllandssiden modsatte år. 

Se om det er muligt at evt. få flyttet vores ting fra Adam depot ud til et billiger i Låsby. 
Cort taler med Preben om dette. 

  

7. PR/Markedsføring (Nyhedsbrev, hjemmeside, facebook osv)  
- Hjemmesiden er færdig udviklet, men der er nogle problemer med vores webhotel Surftown, der 
bliver arbejdet på højtryk for at få det løst i løbet af august. Ellers evt. kigge på andre muligheder. 
Der er blevet udviklet et nyt nyhedsbrev der kan sendes fra hjemmesiden. 
Facebook vi har 102 liks på gruppen pt.  

 
8. Bibliotek  
- Der mangler få bøger der skal skrives ind, men ellers er det også klar til at gå luften. 
Cort har skaffet en computer til biblioteket. 
 



9. Opdrætskonkurrencer, fiskebibliotek og lign. (fra sidste møde)  
- Der er ikke sket noget siden sidst men der er nogle godkendelser der ikke er kommet ind. 
Vi skal have forklaret medlemmerne hvordan det virker. Selv små point kan gøre noget i det samlet 
regnskab. 
Vi har talt om at lave nogle interne konkurrencer i foreningen. 
 
Fiskebibliotek 
I forbindelse med Opdrætskonkurrencer kunne man evt. lave en ordring hvor man kunne låne/dele 
sine fisk. 
 

10. Udstilling 
- Vi har fået tilbudt at komme med på fugleudstillingen igen i år. 
I den forbindelse har vi talt om, om det ville være muligt at låne et lokale til at vi kan lave en aktion. 
Rud tager kontakt til Niels fra fuglefolkene. 
Vi skal kunne dele prøvemedlemskaber ud igen. 
Niels vil undersøge hvad det evt. ville koste at få lave nogle nye reklametrøjer. 
 

11. Evt.  
- I forbindelse med hjemmemøder har Jesper meldt at han gerne vil afholde et. (Sep. / nov.) 
 


