
2/8 -2016 
 
Bestyrelsesmøde afholdt den 1/8 2016 
 
 

Referat 

 
 
Fremmødt: Rud, Uffe, Birger, Søren, Michael, Cort, Monika og Niels 
Afbud: Henrik og Poul 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Der ligges et punkt ind med fremtiden, så dette får punkt nummer 6  

 

2. Siden sidst  

Vi har afholdt sommerafslutning ved Hammelbiksen, der var mange velmødte til en 

hyggelig aften, herefter gik Aarhus akvarieforeningen på sommerferie.  

 

Vi skal se om vi kan finde en billig løsning i forhold til de fire akvarier til plejehjemmet. 

 

Vores opdrætskonkurrence går rigtig godt, mange medlemmer har fået tilmeldt opdræt, 

så lige pt ligger Aarhus Akvarieforening på 1 pladsen, men vi håber da at medlemmer 

forsat vil melde nye opdræt.  

 

Skanderborg har fået deres egen Akvarieforening.  

 

3. Økonomi   

Der er ikke sket den store ændring  

 

4. Kommende A-møder  

Aarhus Akvarieforening tager til Rosenhøj Akvarieforening d. 11/8 2016 KL 19.00 

adressen er :Rosenhøj 14 c 8260 Viby 

 

Vi har fået stillet nogle nye lokaler til rådighed af Rosenvang plejehjem, derfor vil vi 

afholde september og oktober møderne derinde.  

(adresse)  

 

Vi mangler nogle arrangementer til september og oktober. 

Formanden vil tage kontakt til Poul Petersen, Niels Otto og Rasmus for at høre om disse 

kunne holde evt. foredrag.  

 

Rud kontakter Gunnar, for at høre ham om han kan holde fordrage d. 3/11-16  

 

Vi skal have lavet flere nummer til auktionen.  

 



5. Kommende B-møde  

Næste b-møde bliver ved Michael d. 23/8 2016 KL 19.00 

 

6. Fremtiden  

Formanden har snakket med Tropica om evt. tur ud til dem, vi skal have lavet en aftale 

med dem i september.  

 

Fugleudstilling: 

Vi snakker om at vi ikke skal have så mange akvarier med på standen, men at vi har 

nogen med vi gør ekstra ud af.  

 

Vi holder en auktion til fugleudstillingen 2016, men ser om vi kan finde anden mulighed i 

fremtiden.  

 

Lasertryk laver gratis plakater for nogle foreninger, formanden vil tage kontakt til dem og 

se om de vil donere nogle plaketter til auktionen på fugleudstilingen.  

 

Vi vil se om vi ikke kan få nogle medlemmer til at holde nogle hjemmemøder, så vi kan 

komme hjem og se de forskellige akvarier som vores medlemmer har, samt få en 

hyggelig aften sammen.  

 

Vi har snakket om en evt. udflugt til eks. Den blå planet eller Legoland, hvor vi håber at 

kunne komme ”bagved” og se deres akvarier.  

 

(Pause)  

 

7. Oplæg fra Birger  

Birger holdte et oplæg for bestyrelsen ang. Målsætning, målgrupper og fremtiden.   

 

8. Nyhedsbrev  

Cort og Rud skriver august nyhedsbrev.  

  

 

9. Adgang til hjemmesiden muligheder  

Dette punkt nåede vi ikke.  

 

10. Gennemgang af beslutninger  

Monika læste beslutningerne højt.  

 

11. Evt.  

Vi snakkede om vi skulle have et kontakt telefonnummer.  


