
 

 

Nyhedsbrev fra DAU 
Den 3.marts 2011 
 
Vi vil fremover fremsende et  
nyhedsbrev månedligt, for at 
informere om aktiviteterne i 
bestyrelsen  

 

 Hjemmesiden 

Så er hjemmesiden oppe. Vi har set os nødsaget til at ”begynde mere eller mindre forfra”.  Der vil 

derfor dagligt i det næste stykke tid ske småændringer. Skulle I blive opmærksom på mangler eller 

måske forslag til udvidelser tager vi gerne i mod. Selvfølgelig også kritik. Adressen er 

                             www.danskakvarieunion.dk 

Vær opmærksom på at inden længe vil dele af hjemmesiden kun være tilgængelig for foreninger, der har 

betalt DAU-kontingent for 2011. Login-in vil blive sendt til de foreninger, der har betalt. 

 

Ny akvariebog ”Alt om akvarier” fra Benny B. Larsen og F. Ingemann Hansen 

Bogen er på 312 sider og udkom i 2010. Den har følgende indhold: 

Akvariet og teknikken. Akvarieindretning. Akvariemiljøer. Hvor kommer fiskene fra. Hvorfor 

hedder fiskene sådan. Hvad er en fisk. Fiskenes fødesøgning. Formering. Opdræt. Social adfærd. 

Syge og sunde fisk. Fiskefamilier fra hele verden. Planter, samt masser af flotte billeder og 

billedtavler af mange fisk. 

Opdrætskonkurencen 

Opdrætskonkurrencen vil derfor atter kunne følges på hjemmesiden. Her findes også 

tilmeldingsskema. 

Opdrætsregistrator er Poul Petersen (KA) poul.petersen@postkasse.net 

 

Hjemmebedømmelse 

http://www.danskakvarieunion.dk/
mailto:poul.petersen@postkasse.net


Som tidligere oplyst er det tid til at tage stilling til deltagelse i årets hjemmebedømmelse. DM 

finder sted den 2/3  april alt efter hvor stor deltagelse der bliver. Sidste frist for tilmelding er 

søndag den 20.marts 2011 til ole.g@privat.dk .  Mangler I reglerne for hjemmebedømmelsen, så 

sendt en mail og jeg sørger for at fremsende disse. 

Dommere skal rekvireres gennem DAS (Dansk Dommer Sammenslutning) via denne mail: 

steen@kak.dk På DAS’s  hjemmeside   http://www.akvariedommer.dk  finder I  bedømmelsesreglerne. 

 

 

Kontingent 

Kontingentet er som følger: 

Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2010, dog max 1000 kr. 

Associerede foreninger: 150 kr. 

Indbetales på DAU’s konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto 1034243 

 

Akvadage og Udstillinger 

Nivå Kokkedal Akvarieklub afholder AKVA-dag den 6. marts 2011. Læse mere herom på 

www.akvadag.dk 

Viborg Akvarieforening afholder Aqua-dag den 12.marts 2011 fra kl. 9.00 til ca 19.00. Læs mere 

herom på 

www.viborg-akva.dk 

Poecilia Scandinavia afholder et arrangement 6-8 maj 2011. Læse mere herom på 

 http://www.poecilia.org/start/default.asp?page=257 

Aarhus Akvarieforening  afholder udstilling  og messe med foredrag i afledning af 75 års jubilæum den 

22-23 oktober 2011 i Vejlby-Risskov Hallen, Læs mere herom på:             

http://www.aarhus-akvarieforening.dk/ 
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Ønsker du/I ikke at modtage nyhedsbrevet mere så send til en mail herom til ole.g@privat.dk 
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