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sidste opdræt der har en frist på 6 uger.
Anmeld dine opdræt ved at benytte
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Nyt fra foreningerne

Nyt fra foreningerne

Claus Jørgensen blev æresmedlem.
Kalenderen

Følg udviklingen på DAU`s
hjemmeside.

Det skal lige nævnes.
Claus fik på Aquadagen år 2000 det
nordiske hæderstegn – Den røde nål. for
sit mangeårige virke først som
kredsformand i kreds 1 og senere som
først sekretær og så som næstformand
og kasserer i DAU, og dermed sit
aktiver arbejde i Forretningsudvalget.

Kalenderen
Se nærmere om arrangementerne på
www.danskakvarieunion.dk

Alssund Akvarieforening
afholder Lørdag den 24. oktober
på Biblioteket i Sønderborg.

DAU`s sekretær
Ervin Petersen
Tlf. 27980873
e-mail:
sekr@danskakvarieunion.dk

Opdrætskonkurencen er kommet godt
igang, der er allerede
tilmeldt 67 opdræt i 2015.
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Opdrætskonkurrencen
2015

JULI
AUGUST

Lørdag den 13 juni 2015 blev Claus
Jørgensen tildelt titlen som æresmedlem
i Avedøre Akvarieklub, for at den 1 juli
2015 at have været medlem af klubben i
40 år, samt sit store arbejde for klubben
som dennes formand gennem mange år.

En dag for alle der interesserer sig for at
holde akvarie.
Dagens formål er at øge interessen for
vores hobby, og hjælpe foreningen med
at få eget klublokale.
Det bliver en hyggelig dag hvor vi
håber, at samle akvarister fra
lokalområdet, men også akvarister
langvejs fra, om en god snak om
akvarier og fisk generelt.
Hoved elementet for akvariedagen er
en stor auktion over akvarie ting. Det
kan være akvarier, fisk, planter, bøger,
eller andet der har med akvarie hobbyen at gøre.

Claus har sin daglige gang i klubben, og
er altid behjælpelig, hvis nogen har
behov for gode råd.
Claus deltager ikke længere aktivt i
klubbens bestyrelsesarbejde, men er
Fristen for anmeldelse er ifølge reglerne Avedøre Akvarieklub´s repræsentant i
6-8 uger efter opdrættets tilblivelse,
DAU.
Jeg har fundet en spændende artikel, som nok ville interessere nogle medlemmer.
Den er vedhæftet dette link som en selvstændig fil.
Opdræt fra 2015 kan anmeldes til
DAU's opdrætsregistrator frem til og
med 12. februar 2016.
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