
 

REFERAT HB-MØDE 10.09.06 

 

Til stede:  

Kreds I, II, III, IV og VI.  Kredsformanden i kreds V er fratrådt for et par dage siden og det synes at 

flyde derovre. 

Fra FU til stede formanden.  Næstformand og kasserer havde meldt afbud. 

 

Man besluttede derefter at lægge op til at gennemgå hvad der var til delegeretmøde. Det viste sig at 

Finn ikke kommer, så vi skal finde en anden dirigent end sædvanligt.  

 

Omkring programudlån blev det nævnt at det var meget småt, og Heinrich vil gå af nu.  

Der blev udtrykt spørgsmålstegn ved om Kim i Ålborg ville stå for videre udlån. Vil han ikke det, 

skal vi nok samle alle de pågældende programmer et eller andet sted. Enten hos formanden eller et 

eller andet sted i FU formodentligt, for ikke at få det til at gå helt tabt.  

Vedr. nordisk samarbejde vil der komme et referat på delegeretmødet, idet selve det nordiske møde 

ville være afholdt dagen før. 

Under indkomne forslag regnede man med at der ville kommet et fra Poul vedrørende 

opdrætskonkurrencen. Det var allerede kendt flere steder, og det tror vi ikke, vil volde de store 

vanskeligheder med at få igennem.  

Man mente ikke, at der var behov for at spørge delegeretmødet, om vi skulle lave debatsiden, det 

besluttede man på HB-mødet, at det gør vi bare. 

Derimod var der diskussion om, hvor vidt vi skal have lavet disse plancher, det vil blive relativt 

dyrt. Finn vil udarbejde et oplæg til nærmere forklaring for medlemmerne på delegeretmødet, hvad 

det vil gå ud på, og så må vi se, hvad de siger.  

 

Ved punktet valg var formanden på valg.  

Han gjorde rede for, at han faktisk var gammel og træt nu og lidt død vedrørende visioner.  

Der var ikke andre, der mente, at der var nye kandidater, men hvis der dukker nogen op, som er 

rimelig relevant, så er det da en god idé at få valgt vedkommende.  

De øvrige der skal vælges er revisorer m.v. og er småting, og det er formodentlig genvalg.  

 

Man mente ikke, at der var nogen, der ville have delegeretmødet til næste år, men der plejer jo 

nogle gange at dukke kandidat op i sidste øjeblik.  

Man vedtog også, at vi skal have vedtaget, hvem der skal være vært for DM i foreningsakvarie skal 

vedtages på delegeretmødet, så det skal også vedtages på delegeretmødet. 


