
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiftet den 4.marts 1945 
 
 

Nyhedsbrev fra DAU 
Den 1. marts 2013 
 
Vi vil fremover fremsende et  
nyhedsbrev månedligt, for at 
informere om aktiviteterne i 
bestyrelsen mm.               
        www.danskakvarieunion.dk 

Her er der plads til en annonce 
                                

            

Her er der plads til en annonce 
 

                  
 

Medlemsforeninger i DAU: Status pr. 1. marts 2013.    

Aalborg Akvarieforening 
Alssund Akvarieforening 
Akvarie Fyn 
Akvariesiden.dk 
Avedøre Akvarieklub 
DanishShowGuppy 
Gersagerparkens Akvarie Forening 
Holbæk Akvarie Klub 
Horsens Akvarieklub 
Karlemosens Akvarieklub 
Københavns Akvarieforening 
Lyngby Akvarieforening 

Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
Poecilia 
Roskilde Akvarieforening 
Silkeborg Akvarieforening 
Skive & Omegns Akvarieforening 
Storkøbenhavns Akvarieklub 
Sydhavsøernes Akvarieklub 
Tønder Akvarie Klub 
Vejle Akvarieforening 
Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub 
Viborg Akvarieforening 
Århus Akvarieforening 
Ølstykke Akvarie Forening 

 
 
 

DAU’s GENERALFORSAMLING i Nivå-Kokkedal er flyttet, da foreningen har aflyst 
deres AKVA-DAG 

 
Afholdes derfor i stedet for i Vejle  

 

                             Søndag den 7.april 2013 kl. 13.00  i Vejle Midtbyskole  

                             (tidl. Damhavensskole), Damhaven 13 B, 7100 Vejle 

Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær 

http://www.danskakvarieunion.dk/


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 

Messen i Vejle: 

Den var meget velbesøgt og DAU var repræsenteret med egen stand: 

                                            

 

Hjemmesbedømmelser i 2013  

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

Deltagende foreninger skal indsende tilmeldinger til DM senest søndag den 1. april kl. 19.00 til 

Sekretæren: ole.g@privat.dk 

Læs reglerne for hjemmebedømmelsen på DAU’s hjemmeside og bedømmelsesreglerne hos DAS: 

http://www.akvariedommer.dk/ 

http://www.danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=12
mailto:ole.g@privat.dk
http://www.akvariedommer.dk/


Dommere bestilles ved at kontakte steen@kak.dk 

NB: Hvis din forening regner med at deltage, så giv lige et praj herom snarest til: ole.g@privat.dk 

 

Dansk Akvarie Unions start. 

Hvordan startede unionen? Hvor henne? Hvem tog initiativet osv. osv. osv. Vedhæftet ligger beretningen 

herom for den første periode, som er et uddrag fra den førte forhandlingsprotokol, startende i 1945 og frem 

til 1949. Lidt af et arbejde med at skulle kunne læse de forskellige sekretæres håndskrifter. 

Regionssamarbejde 

Det er muligt at benytte DAU’s hjemmeside til at informere om regionssamarbejde. Se på nedenfor viste link 

hvordan Region Sjælland benytter tilbuddet. Vil I vide mere om hvordan dette foregår, så kontakt DAU’s 

sekretær. 

http://www.danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&It

emid=16 

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 

  

Pasningsvejledninger. 

Vejledningerne som skulle være trådt i kraft 1.januar 2013, 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.  

De første vejledninger omhandlende karpelaks er klar, men mangler en endelig godkendelse af 3 mands-

rådet. 

 

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 

mailto:steen@kak.dk
mailto:ole.g@privat.dk
http://www.danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=16
http://www.danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=16
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=75
mailto: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. 

 

Kontingent indbetaling foregår til: 

Sparekassen Balling’s Skive Afdeling: 
Reg.nr. 9312 Kontonr.: 000-03-71432 
 

Kontingent for 2013 er: 

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

Associerede foreninger: 150 kr. 

 

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

Den Blå Planet: 

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

www.denblaaplanet.dk 

Kommende aktiviteter: 

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 

http://www.denblaaplanet.dk/
http://www.viborg-akva.dk/aktiviteter/akvadag2010.php


 

 
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 
 
 
 
Har du/I kendskab til et arrangement som bør omtales, så send information herom til vores sekretær: 
Mail: ole.g@privat.dk 

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

http://www.poecilia.org/start/default.asp?page=289
mailto:ole.g@privat.dk
mailto:ole.g@privat.dk

