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DAU`s sekretær 

Ervin Petersen 

Tlf. 27 98 08 73 

e-mail: 
sekr@danskakvarieunion.dk 

Generalforsamlingen

2015 
Lørdag den 21. februar var der 
generalforsamling i Vejle. 

Der var et flot fremmøde til årets 

generalforsamling i Vejle. Hele 15 

foreninger var repræsenteret, som i alt 

repræsenterede halvdelen af registrerede 

akvarister i Danmark. 

Af regnskabet, som for øvrigt have et 

overskud på 2.679 kr., fremgik, at vi har 

672 registrerede akvarister i DAU. 

Referatet af generalforsamling er udsendt 

til medlemsforeningerne og kan findes på 

hjemmesiden. 

 

Generationsskifte i 

DAU 
Der var genvalg til kasserer, og nyvalg 
til 2 bestyrelsesposter. 

Formanden Hans Ole 

Kofoed foreslog på sidste 

års generalforsamling, at 

der burde ske et 

generationsskifte i DAU, 

og at dette skulle ske 

langsomt.  

                        Formand Hans Ole Kofoed 

 

Derfor var det en glæde, at Kassereren 

Michael  Hansen fra Silkeborg modtog 

genvalg. Ole G. Nielsen (sekretær) satte 

sit mandat til rådighed, og da Tage der 

havde siddet i bestyrelsen siden 2006 

også ønskede at træde ud, var 

muligheden. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede 

bestyrelsen sig med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenni Greve Otkjær, Viborg som 

næstformand . 

Kenni vil fremover være unionens 

kontaktperson for de jyske foreninger, og 

står gerne til rådighed med at komme ud 

og fortælle om DAU´s virke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny sekretær blev Ervin Petersen, Vejle. 

Ervin vil fremover stå for udsendelse af 

de månedlige nyhedsbreve. 

 

Per Kyllesbech 

Petersen som indtil 

nu har hjulpet med 

hjemmesiden sagde ja 

til at blive 

administrator af 

denne fremadrettet. 

 

Tak til  

Tage Billeskov 
Tage siger farvel efter 9 år. 

Tage havde inden generalforsamlingen 

meddelt, at han ikke længere ønskede at 

være i bestyrelsen, da han ikke længere 

var akvarists, og helt mistet lysten til 

akvariehobbyen, derfor kunne formanden  

i sin beretning takke Tage for sit arbejde 

indenfor DAU siden 2006, hvor han kom 

i bestyrelsen, og været kontaktperson til 

de jyske foreninger og samtidig gjort et 

stort stykke arbejde med DAU´s 

hjemmeside, som er hans design. 

Tage har dog lovet, at være behjælpelig 

med hjemmesiden, da den står overfor en 

opgradering. 

 

Tak til  

Ole G Nielsen 
Der skal lyde en stor Tak til Ole G 

Nielsen for sit mangeårig arrangement i 

DAU. 

Ud over at have været formand, dels i 

Ølstykke men også i Kreds 2 var Ole for 

flere år siden formand for en lille 

visionsgruppe, der lavede en stor 

undersøgelse blandt akvarieklubberne i 

Danmark bl.a. om deres visioner for 

akvariehobbyen. 

I 2009 sagde Ole ja til at indgå i en 

gruppe for at "rede" DAU og 

efterfølgende i bestyrelsen for DAU, da 



den siddende bestyrelse på dette tidspunkt 

alle på nær Tage valgte at gå i utide. 

Ud over at tage initiativ til de månedlige 

Nyhedsbreve, har Ole siden været 

unionens kontaktperson til Dyrenes 

Beskyttelse i arbejdet omkring 

pasningsvejledningerne. 

Ole skriver pt. på DAU´s historie, hvor 

han gennemgår protokoller og andet 

skriftligt materiale tilbage til 1945. 

Dette arbejde har Ole lovet at gøre 

færdigt, ligesom han ikke afviser at vil 

hjælpe med ad hoc. opgaver for DAU. 

 

Rød nål til John 

Møller Andersen 
40 års medlemskab og en god 
ambassadør for DAU. 

 

 

 

 

John Møller Andersen og DAU´s formand 

Hans Ole Kofoed. 

John Møller Andersen blev ved Roskilde 

Akvarieforenings møde i februar hædret 

for sit 40 års medlemskab af Roskilde 

Akvarieforening. 

DAU benyttede lejligheden til ligeledes at 

hædre John for sit virke som akvarist i 

gennem 40 år. I motivationen hed det: 

"I Roskilde Akvarieforening, findes der 

en dygtig og stadig produktiv akvarist der 

bl.a. laver mange opdræt hvert år. 

Han har gennem tiden vundet flere 

Danmarksmesterskaber i adskillige 

hjemmekonkurrencer. Er tidligere 

uddannet akvariedommer og har virket 

som sådan. 

Han er en flittig benyttet foredragsholder i 

hele landet. 

Hans hjem står altid åbent og mange  

foreninger og enkel akvarister har hentet 

fisk hos ham, hvor han altid har udøst af 

sin viden og erfaring. 

Han har gennem flere år været den 

bærende kraft i både i DAU´s 

kredsarbejde og har altid været og er en 

god ambassadør  for DAU, hvor han de 

senere år bl.a. leverer tipskuponer til brug 

i DAU´s foreninger. 

Hans betydning for den lokale 

akvarieforening har og er stor. Han har  

gennem flere perioder været aktiv i 

bestyrelsen og ikke mindst de sidste år, 

hvor foreningen stod for en opløsning tog 

denne akvariemand initiativ til af egen 

drift at få sat foreningen på det landkortet 

. 

Da det nu her i januar måned er 40 år 

siden han meldte sig ind i  Roskilde 

Akvarieforening, har bestyrelsen indstillet 

til D.A.U, som har  besluttet at hædre 

John Møller Andersen med den højeste 

udmærkelse indenfor vores hobby, nemlig  

Den Røde Nål   

 

Det Røde Emblem (nål)er det højeste af 

de nordiske fortjenestemærker og uddeles 

af DAU´s bestyrelse til den som under 

længere tid, aktivt har arbejdet for 

akvariehobbyen. Arbejdet skal have været 

på landsplan. 

John Møller Andersen er nu en blandt 

25akvarister der siden 1964 har modtaget 

denne hæder.  

 

 

DM i Hjemme-

bedømmelse 
Afholdes weekenden 11.-12. april 2015 
 

Der bedømmes i følgende klasser: 

Klasse 2 

Klasse 2 junior 

Klasse 3. 

Klasse 4  

Klasse 5 

Klasse 6 

Klasse 12 

Klasse 15 

 

I kan læse om klasserne på  

http://www.akvariedommer.dk/ 

 

De enkelte klubber og regioner kan derfor 

planlægge med at afholde konkurrence i 

marts måned.  

 

For at kunne deltage i 

Danmarksmesterskabet skal deltagerliste 

indsendes til DAU's formand senest den 

30. marts 2014.  

 

På anmeldelserne skal der være  

oplysninger om navne på fisk og "dyr". 

Meget gerne også på planter. 

 

   Kalenderen 

Se nærmere om arrangementerne på   

      www.danskakvarieunion.dk 

     
Aqua-dag i Viborg 
den 14. marts kl. 8.00 - ca. 18.00 

 
Københavns Akvarieforening 

fylder 100 år i 2015.Man er ved at 
tilrettelægge et program over 2 dage:  
        9. og 10. maj 2015 
Her vil der bla. blive afholdt DM i Aqua-
Quiz 

 

Opdrætskonkurren-

cen 2014 
Spændende afslutning på årets 
opdrætskonkurrence 

Indtil det sidste var der stor spænding på, 

om det var Roskilde eller Viborg der blev 

årets vinder. 18 personer fra 5 forskellige 

foreninger havde anmeldt opdræt i 2014. 

Det burde gøres bedre i 2015. 

Resultatet blev: 

 

Den individuelle konkurrence: 

Flest opdræt: John Møller Andersen, 

Roskilde 

Flest point: John Møller Andersen, 

Roskilde. 

Forenings konkurrencen: 

Flest opdræt: Roskilde 

Akvarieforening med 39 opdræt med 

Viborg på 2. pladsen med  32 opdræt. 

Flest point: Viborg Akvarieforening 

med 210,5 point og på 2. pladsen 

Roskilde med 187,5 point. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Medlemsforeninger i DAU:                     
 
 

Foreninger medlem af DAU: 
 
Aalborg Akvarieforening 
Alssund Akvarieforening 
Akvarie Fyn 
Akvariesiden.dk 
Avedøre Akvarieklub 
Esbjerg & Omegns Akvarieklub 
Gersagerparkens Akvarie Forening 
Holbæk Akvarie Klub 
Horsens Akvarieklub 
Karlemosens Akvarieklub 
Københavns Akvarieforening 
Lyngby Akvarieforening 

Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
Randers Akvarieforening 
 
 
Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
Poecilia Scandinavia 
Roskilde Akvarieforening 
Randers Akvarieforening 
Silkeborg Akvarieforening 
Stor Københavns Akvarie Klub 
Sydhavsøernes Akvarieklub 
Tønder Akvarie Klub 
Vejle Akvarieforening 
Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub 
Viborg Akvarieforening 
Århus Akvarieforening 
Ølstykke Akvarie Forening 
 

 


