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Medlemsforeninger i DAU: Status pr. 1. december 2012.  

Alssund Akvarieforening  Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
Avedøre Akvarieklub  Poecilia   
Akvarie Klub Fyn  Roskilde Akvarieforening 
Akvariesiden.dk  Silkeborg Akvarieforening 
DanishShowGuppy  Skive & Omegns Akvarieforening 
Esbjerg & Omegns Akvarieklub Storkøbenhavns Akvarie Klub 
Gersagerparkens Akvarie Forening Sydhavsøernes Akvarieklub 
Holbæk Akvarie Klub  Tønder Akvarie Klub 
Horsens Akvarieklub  Vejle Akvarieforening 
Karlemosens Akvarieklub  Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub 
Københavns Akvarieforening  Viborg Akvarieforening 
Lyngby Akvarieforening  Århus Akvarieforening 
   Ølstykke Akvarie Forening 
   

Flere foreninger mangler at betale kontingent for det nye år (pr 31.februar havde 

15 foreninger betalt). 

   
 

Så skal der betales kontingent for 2013 

Kontingent indbetaling foregår til: 

Sparekassen Balling’s Skive Afdeling: 

Reg.nr. 9312 Kontonr.: 000-03-71432 

 

http://www.danskakvarieunion.dk/


 

Kontingent for 2013 er: 

Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2012, dog max 1000 kr.                                                                  

Associerede foreninger: 150 kr. 

Husk at der skal være betalt kontingent for at have stemmeret på 

generalforsamlingen og for at komme ind på foredragsholderlister mm 

 

DAU’s GENERALFORSAMLING 
Afholdes i forbindelse med Nivå Kokkedals Akvarieklubs Akvadag  

                                   søndag den 3. marts 2013 kl. 13.00.  

Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær 
2. Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldige fuldmagter 
3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
5. Beretning fra udvalgene 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter og herunder fastlæggelse af kontingent 
7. Indkomne forslag 
8. Valg (bestyrelsen modtager genvalg) 
9. Valg af arrangør for næste ordinære generalforsamling 
10. Eventuelt 

 

For at være stemmeberettede, skal foreningerne have betalt kontingent for 2013 

Du finder DAU’s vedtægter her: 

http://www.danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=12 

                                            

 Ulf Paulsson er død. 

En stor akvarist og ven af det nordiske samarbejde er gået bort. 

 
Ulf Paulsson døde den 14. december 2012, han var en de ledende personer i Örebro Akvarie Klub og var 

klubbens Formand i mere end 30 år. 

Hvem var Ulf Paulsson, jeg lærte Ulf at kende allerede i 1970 og har i 20 år mødt ham næsten hvert år til 

AKVARIET’s dag eller til SARF’s Rigstævne. Ulf var et yderst jovialt menneske og en meget vidende akvarist 

som jeg fik stor respekt for. Ulf vil blive savnet af mange, jeg er glad for at jeg fik lært ham at kende. 

http://www.danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=12


Örebro en central liggende by i Sverige, hvor Ulf var aktiv og arrangerede årlige akvaristiske Symposier, der 

med de fine programmer med ind- og udenlandske foredragsholdere af højeste klasse. Desuden påtog Ulf 

Paulsson sig også formandsposten i Sveriges Akvarieforeningers Rigsforbund. 

Ulf var også initiativtageren til et nyt tidsskrift, dette blev SARF-Aktuelt, et mindre blad, annoncefinansieret, 

med nyheder, reportage og foreningsaktiviteter 

2002 blev Ulf Paulsson tildelt den største akvaristiske udmærkelse i Europa, han fik årets OSCAR, 2002 den 

37. I ordningen. Sveriges Akvarieforeningers Rigsforbunds Oscarkomite begrunder valget, blandt andet med 

at Ulf Paulsson i mange år, på mange måder med kraft, lederskab og optimisme ført akvariehobbyen fremad. 

Oscarkubbens medlemmer vil føle savnet af Ulf Paulsson, en stor personlighed er ikke mere.    
R.I.P. Oscar d. 15. 

Mindeord skrevet af Erik Lind Larsen 

 

Forbud mod genetisk modificerede fisk: 

Fakta om genetisk modificerede akvariefisk og lovgivningen. 

Genetisk modificerede fisk: 

Genmodificerede glofish er oprindeligt udviklet til videnskabelige formål. I USA kan fiskene lovligt 

forhandles, men ikke i EU. 

Genetisk modificerede fisk til akvarier findes også i flere andre farver end gul og rød. De har næsten tabt 

striberne ved den genetiske modificeringen, i stedet har de den samme farve over hele kroppen. De genetisk 

modificerede fiks bliver også selvlysende ved belysning med infrarødt lys. 

Zebrafisk er normalt sorte og hvide. Farven kan ændres til rød eller gul ved at tilføje et gen fra søanemoner 

til fiskenes æg, og til grønved at bruge et gen fra en vandmand. 

Genetisk modificerede akvariefisk skal straks fjernes fra forretninger og private akvarier og aflives på den 

mest humane måde. 

Reglerne 

De danske regler er samlet i Lov om miljø og genteknologi og de europæiske EU’s direktiv 2001/18/EC om 

udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer. 

Der er til dato ikke godkendt nogen genetisk modificeret akvariefisk i EU. 

Yderligere oplysninger 

Billeder af glofish kan findes på de sidste sider i en rapport fra det nederlandske miljøministerium om glofish. 

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021084.pdf 

Miljøstyrelsen har opfordret landets dyrehandlere til at sørge for, at de ikke får genetisk modificerede 

akvariefisk i forretningen. Reglerne gælder også privatpersoner. Miljøstyrelsen brev er vedhæftet  

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021084.pdf


 

Den 16. partskonference i Washingtonkonventionen/CITES 

Den 3 – 14. marts i år afholdes i Bangkok Thailand, den 16. partskonference i 

Washingtonkonventionen/CITES om handel med truede vilde dyr og planter. På konferencen vil der bl.a. 

blive drøftet en række forslag til ændringer af konventionens liste I og II. 

I den forbindelse var DAU inviteret til høringsmøde fredag den 18. januar 2013 kl. 10.00 – 12.00  

i Naturstyrelsens mødesal 6.03, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, hvor den foreløbige dagsorden for den 

16. partskonference, oversigt over samtlige forslag til ændring af liste I og II blev gennemgået.  

 

Dau havde ingen bemærkninger til listerne, men fik lejlighed til at drøfte andre aktuelle emner med de 

fremmødte interesseorganisationer samt miljøstyrelsens deltagere. 

For DAU deltog formanden Hans Ole Kofoed og Poul Petersen fra KA 

 

Ny positivliste fra Brasilien 

http://www.aqua-szene.de/trailer/ibama_liste_2012.pdf 

 

Hjemmesbedømmelser i 2013  

Datoer for afholdelse af DM er den 13/14. april 2013 

Det er ikke for tidligt, at begynde planlægningen for hjemmebedømmelserne i foråret 2013. Er man ikke helt 

klar over reglerne, er der flere foredragsholdere klar til at komme ud til foreningerne og holde foredrag 

herom. Jævnfør foredragsholderlisterne på DAU’s hjemmeside. 

 

 

DAU’s Logo og PR-materiale 

Flere foreninger har forespurgt om de måtte sætte DAU’s logo på deres hjemmeside. Det er helt i orden. Vi 

har derfor lagt logo samt logo med teksten ”Medlem af” på vores hjemmeside, hvor de kan downloades. 

Endvidere har vi lagt DAU´s plakat samme sted, som frit kan benyttes. Ligger i menuen under 

foreningsservice. 

Link til PR-materialet: 

http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=75 

 

http://www.aqua-szene.de/trailer/ibama_liste_2012.pdf
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=75


  

Pasningsvejledninger. 

Vejledningerne som skulle være trådt i kraft 1.januar 2023, er nu udskudt til 1. januar 2014 ifølge en ændring 

i dyrehandlerbekendtgørelse foretaget af Fødevareministeriet. DAU fortsætter i samarbejdet med Dyrenes 

Beskyttelse, hvor vi forventer at kunne være færdige inden sommerferien. 

Efterlysning: Vi mangler et billede af ”Grøn karpelaks” til vejledningen over Afrikanske karpelaks. Skulle du 

have et sådant og vi må benytte det, vil dit navn selvfølgelig blive nævnt i vejledningen. Send billedet til 

ole.g@privat.dk  

 

Foredragsholder 
 

DAU efterlyser stadig flere foredragsholdere. Er der foreninger, der ligger inde med emner, som 

ikke ligger på vores nuværende foredragsholderliste, hører vi gerne fra Jer. Mail til sekretæren: 

ole.g@privat.dk 

 

Medicin/desinfektionsmidler til hobby/kæledyr til fisk 

Sagen er gået i lidt dødvande i øjeblikket, men vi arbejder stadig på at komme i dialog med de respektive 

myndigheder. 

 

Tipskuponer  

Under foreningsservice er der langt et par tipskuponer ind, som foreningerne frit kan benytte som supple-

ment til deres møde aktiviteter. Disse vil med jævne mellemrum blive suppleret op. Indtil nu ligger der 12 

stk. Flere er på vej. 

 

Opdrætskonkurrencen 

Gå ind på DAU’s hjemmeside og se hvordan tilmelding foregår. Det er ikke svært.  

Vær opmærksom på at opdrættene skal kontrolleres i en alder af 6 - 8 uger efter fødsel/klækning.  

Det er efter DAU’s opfattelse, at det vil være en god ”politik”, at vi er gode til selv at opdrætte fisk. Man 

ved aldrig, hvornår der pludselig kan komme forbud mod import af akvariefisk generelt pga. af udryddelse 

i naturen.  

Opdræt for indeværende sæson finder du adgang til via DAU’s forside. 

 

mailto:ole.g@privat.dk
mailto:ole.g@privat.dk


………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Den Blå Planet: 

Følg med på Danmarks Akvarium nye byggeri ved Kastrup Havn i Tårnby kommune. 

www.denblaaplanet.dk 

Kommende aktiviteter: 

Akvadag i Sønderborg 

Lørdag den 16. februar 2013 kl. 10 – 17 afholder Alssund Akvarieforening akvadag i SFS-Hallen, Borgmester 

Andersens Vej 100, 6400 Sønderborg. Læs mere på:  www.alssundakva.dk 

 

 

 

Akvamesse i Vejle 

Den 23-24. februar 2013. Kom og nyd Danmarks hyggeligste Akvariemesse; vi har igen 2 haller med masser 

af salgs- og showboder. Arrangementet foregår på Damhavens Skole/Vejle Midtbysskole i Vejle. Læs mere på 

www.vejleakva.dk  

 

 

AKVA-DAG i Viborg finder af sted lørdag den 9.marts 2013. Det er en stor auktion med mindst 500 effekter 

at byde på. 

Læs mere her: http://www.viborg-akva.dk/aktiviteter/akvadag2010.php 

 

Nivå Kokkedal Akvarieklub har 30 års jubilæum i 2013. Det vil blive fejret den 3/3 2013 på klubbens 

traditionelle AKVA-DAG. Klubben kunne i denne forbindelse godt tænke sig om, der var nogle foreninger der 

ville udstillede på dagen. Der vil være pokaler til de bedste akvarier. 

 På dagen vil DAU ligeledes afholde den Årlige Generalforsamling. 

 
Poecilia afholder ungeføderweekend: V International Livebearer Weekend 
3.-5. May 2013, Preikestolen Fjellstue, Stavanger, Norway 
Læs mere her: 
 http://www.poecilia.org/start/default.asp?page=289 
 
 
Danish Show Guppy afholder international par udstilling d. 24.-25. august 
Mere vides ikke pt. men datoen er bestemt. 
 
 
Har du/I kendskab til et arrangement som bør omtales, så send information herom til vores sekretær: 

Mail: ole.g@privat.dk 

http://www.denblaaplanet.dk/
http://www.alssundakva.dk/
http://www.vejleakva.dk/
http://www.viborg-akva.dk/aktiviteter/akvadag2010.php
http://www.poecilia.org/start/default.asp?page=289
mailto:ole.g@privat.dk


Ønsker du/I ikke at modtage nyhedsbrevet mere så send til en mail herom til ole.g@privat.dk 

mailto:ole.g@privat.dk

