
22/2 2016 
 
Bestyrelsesmøde afholdt den 23/2 2016 hos Michael 
 
 

Referat 

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

1. Godkendelse af dagsorden  

- Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Siden sidst. 

- Akvarier på plejehjem, Niels og Henrik har været til møde med dem. Der er tale om 
hjælp til opstart, pasning og andet. 
Vi kom frem til at vi kan hjælpe dem med at starte det op og komme 1 gang om 
måneden. Men det kræver at de selv kan fodre og kigge til det dagligt. 
Niels og Henrik arbejder videre med projektet. Der er muligvis en mulighed for at vi 
kan komme til at låne lokaler via dem.  
 

- Krüll billeder. Billederne skal hentes og der skal laves aftale med Peter om at få 
dem signeret. Der efter skal de til vurdering. 
 

- Hannover turen. 
Der var 18 medlemmer med på turen. Det var en rigtig god tur. 
Der skal arbejdes videre med evt. nye ture. Regnskabet ikke afsluttet.  
  

3. Økonomi 

- Poul var ikke til stede. 
 

4. Kommende A-møder  

- 3/3 Thue Grum-Schwensen Ungeføder bevarelsesarbejde i Mexico. 

- 7/4 kommer ole fra Unimati i Randers og snakker om baggrunde filter og hvad der 
til hører 

- Maj er fast, men der er tale om at lave emner om, to emner er oppe at vende.  

- Sommerafslutningen bliver hos Ole i Unimati i Randers. 
 

5. Kommende B-møder 

- Næste møde bliver d. 30/3 og afholdes ved Uffe.  

 

6. Fremtiden 

- DAU afholder generalforsamling søndag d. 28/2, Rud og Hans deltager fra Aarhus 
Vi skal have godkendelse til at arbejde videre med vores nye tiltag i forbindelse 
med opdræts konkurrencen.  

- Aquadagen i Viborg. D. 15/3 
Søren har snakket med Kenneth og Michael, de har aftalt at der bliver ikke rette i 



reglerne i år, der vil heller ikke blive uddelt overskud i år da penge vil blive henlagt 
til forbedringer. Vi kunne godt bruge nogle frivillige. Pt. Er der 4 fra Aarhus. 

- Arbejder på at få et hjemmemøde op en gang i april evt. hos Uffe i Hammel. 

- Fotokonkurrencen. 
Venter med at sætte den i gang til efteråret, da mange nu er ved at søge ud af 
husene. I mellemtiden så har vi god tid til at finde sponser gaver. Så det opfordres 
til at alle søger efter sponsor gaver. 

- Jubilæet. 
Vi er kommet frem til at der er 3 forslag. Vi har valgt at gå ud og spørge 
medlemmerne om hvilket et af dem vi skal arbejde videre med. 
Niels laver sedlen, Michael får den printet ud. 
 

 
7. Pause 

 

8. Pr, Facebook og hjemmeside 

- Der er ikke sket det store. 

- Der skal billeder fra turen til Hannover op på FB og WEB. 
Michael skriver lidt om turen til nyhedsbrevet. 
Niels sender fil til brochure til Michael og Søren.  
 

9. Gennemgang af beslutninger 

- Hurtig gennemgang af vedtaget beslutninger. 

 

10. Evt.  


