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Referat af generalforsamling i Dansk Akvarie Union. 
afholdt søndag den 24. februar 2019 kl. 13.00 i Hældagerhallen i Vejle. 

 
Følgende foreninger/klubber deltog: Aarhus Akvarieforening, Skive & Omegns Akvarieforening, 
Horsens Akvarie Klub, Vejle Akvarieforening, Roskilde Akvarieforening, Københavns 
Akvarieforening, Storkøbenhavns Akvarie Klub, Alssund Akvarieforening og Avedøre Akvarieklub. 
 
Formanden bød velkommen og starede generalforsamlingen med dagsordenens punkt 1. 
 
Punkt 1: Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. 
Rud Laursen fra Aarhus Akvarieforening blev enstemmigt valgt. Rud takkede for valget og 
erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Der var ingen kommentarer til dette. 
 
Punkt 2: Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldighed af fuldmagter. 
Det blev konstateret hvilke af de fremmødte som havde stemmeret. 
 
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
Formandens fik ordet og fremsagde følgende beretning: 
Det har været et stille år i DAU. Da jeg overtog formandsposten sidste år havde jeg allerede 
opdrætskonkurrencen, kalenderen og nyhedsbrevet, og det er 3 af de opgaver der primært skal 
holdes ved lige. Kalenderen syntes jeg har fungeret fint, med en enkelt undtagelse som jeg har 
sagt undskyld for med udsendelsen af et ekstra nyhedsbrev (2018-4).   
Jeg har været igang med at se på foredragsholderlisten, men det er mest blevet til at slette 
personer fra den. Der var en del som ikke vil holde foredrag mere, og foreningerne har ikke sørget 
for, at der kommer nye på listen. 
Listerne med foreninger i Danmark er gennemgået og der findes nu kun foreninger som er 
medlem af DAU. Listen er desværre også blevet afkorte med en forening, nemlig Skanderborg 
Akvarieforening. På deres internetside kan man læse at de efter mange tunge overvejelser har 
valgt at lukke foreningen. 
Kim Kastberg valgte at stoppe som førstegangsopdræts registrator. Den opgave påtog jeg mig, og 
jeg har sat points på. 
Det nye udvalg har også indkaldt til DM for klubakvarier 2018 i Forum (København) med en fin 
præmie. Interessen har åbenbart ikke vært til stede, for præmien blev ikke uddelt. Der afholdes 
også DM for klubakvarier 2019 under Vejle Akvariemesse. 
Opdrætskonkurrencen 2018 havde nogle få deltagere og den individuelle konkurrrence blev 
vundet af Søren Lund fra Aarhus Akvarieforening med 26 samtlige arter. Jeg ved godt, at der er 
slægter hvor disse points ikke viser fiskenes forskellige sværhedsgrader for eksempel i slægterne 
Corydoras og Hypancistrus.  
Rasmus har overtaget posten som internetadministrator og har set på internetsiden. Bestyrelsen 
har vedtaget, at købe en ny template og bygge en ny side op fra bunden. 
Der er blevet oprettet et udvalg for akvariekonkurrencer. Det er Niels Erik Schønberg som står for 
det.  
Der har været hjemmekonkurrence som blev afsluttet med kåringen af to danmarksmestre. Klasse 
2 blev vundet af Johnny Bender Københavns Akvarieforening og klasse 5 blev vundet af Thomas D. 
Kryger Roskilde Akvarieforening. 
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opdræt og i alt 192,5 points. Foreningskonkurrencen blev vundet af Vejle Akvarieforening med 
428,5 points. Flest opdræt blev vundet af Søren Lund fra Aarhus Akvarieforening med 26 opdræt 
og Aarhus Akvarieforening var den forening som havde flest opdræt. Der deltog 22 akvarister fra 4 
foreninger. Holbæk Akvarie Klub. Vejle Akvarieforening, Viborg Akvarieforening og Aarhus 
Akvarieforening. 
Der har i 2018 været 21 førstegangsopdræt og det blev samtidig året hvor arter som Pterophyllum 
altum og Satanoperca daemon blev opdrættet. To arter som mange akvarister har forsøgt sig med 
gennem årene. 
DAU har været i kontakt til myndighederne angående regler for privat transport af fisk, forbuddet 
mod medicinsalg til fisk, invasivlisten og pasningsvejledninger. Jeg har påpeget nogle uhensigts-
mæssigheder, som jeg har lovet at uddybe. Fødevarerstyrelsen forventer snart en ny forordning 
omkring salg af medicin, og så går de snart igang med regler for privat akvariehold. 
Der er blevet uddelt to hædsertegn til danske akvarister i 2018. Først var det John Rosenstock som 
modtog Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund’s Akvariets Oscar, og i december var det F. 
Ingemann Hansen som modtog Den Røde Nål af DAU. 
2018 var også året hvor vi mistede Ole Jørgensen. ”Malle” Ole, som fik tildelt den røde nål i 1990, 
var meget aktive i Københavns Akvarieforening og DAU. Ole var akvariedommer, førstegangs-
opdrætsregistrator og sekretær i DAU’s daværende kreds 1. Desuden var han meget aktiv som 
foredragsholder. 
I 2018 har DAU deltaget med stand ved 3 messer. Vejle Akvariemesse, Alssund Akvariedag og Skive 
Akvarie- og Terrariemesse. Vi valgte at få lavet et årskrus, som vi kunne sælge på messerne, og det 
ser ud til, at folk har taget det til sig. Der blev bestilt 36 krus af hvert årstal, og 2/3 af krusene med 
2018 blev solgt på de to messer Alssund og Skive. Resten sælger vi sammen med 2019 kruset på 
Vejle Akvariemesse. Indkøbsprisen er cirka 30 kr. og vi sælger dem for 50 kr. så det giver ikke 
underskud at lave dem. 
Beretningen enstemmigt godkendt. 
 
Punkt 4: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
Kassereren fremlagde regnskabet for 2018, som blev enstemmigt godkendt (bilag 1). 
 
Punkt 5: Beretning fra udvalgene. 
Formanden henviste til sin beretning, som også indeholdt beretninger fra udvalg. 
 
Punkt 6: Fremlækkelse og godkendelse af budgetter og herunder fastlæggelse af kontingent. 
Kassereren fremlagde budget for 2019, som blev enstemmigt godkendt (bilag 2). 
Tage overdrager internetdomænet til DAU formand. 
 
Punkt 7: Indkomne forslag. 
Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring af § 17 vedrørende valg. 
Nuværende ordlyd:  
Generalforsamlingen vælger lige år formand. Ulige år kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.  
2 suppleanter vælges hvert år. Endvidere vælges hvert år 2 bilagskontrollanter og 2 
bilagskontrollantsuppleanter. 
Foreslået ordlyd:  
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Generalforsamlingen vælger lige år formand. Ulige år kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem.  
1 suppleanter vælges hvert år. Endvidere vælges hvert år 2 billagskontrollanter og 1  
bilagskontrollantsuppleanter. 
Efter nogen debat om hvordan forslaget også griber ind i paragraf 9, samt årsagen til 
fremsættelsen af forslaget, som Tonny begrundede i manglende interesse for deltagelse i 
bestyrelsesarbejde fra medlemsforeningerne, poienterede Heine (Vejle AF), at han så det som et 
problem, at 3 af den 4 mand store bestyrelse på nuværende tidspunkt var hentet i Vejle 
Akvarieforening. Han så gerne, at andre foreninger meldte sig til bestyrelsesarbejde, således at 
DAU afspejlede medlemsforeningerne. Rud (Aarhus AF) var enig i Heines betragtning og Michael 
(Kasserer) fortalte at han havde siddet i bestyrelsen i 4-6 år, og på et tidspunkt var der 2 fra 
Sjælland og 2 fra Jylland i bestyrelsen samtidig uden at det gav problemer. Rud ønskede 
afstemning om forslaget, og gjorde opmærksom på at vi nu stemte om ændringen af ordlyden i § 9 
og § 17. Der var 22 stemmer for og ingen imod. 
 
Vedtaget ordlyd i § 9:  
Bestyrelsen består af formand, kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen ordner de løbende 
sager under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen kan efter behov udnævne 
udvalgsformænd til at varetage konkrete arbejdsopgaver. Internetadministratoreren deltager i 
bestyrelsesmøderne. 
 
Vedtaget ordlyd i § 17:  
Generalforsamlingen vælger lige år formand. Ulige år kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem.  
2 suppleanter vælges hvert år. Endvidere vælges hvert år 2 billagskontrollanter og 1 
bilagskontrollantsuppleanter. 
 
Punkt 8: Valg.  
Rud konstaterede at vi i ulige år skal vælge kasserer og bestyrelsesmedlem. Da Michael havde 
valgt ikke at genopstille, skulle der findes en ny kasserer. Dette viste sig at være svært, selv om 
Michael fortalte, at der kun var 36 posteringer i 2018.  
Tore og Heine fra Vejle Akvarieforening påpegede igen det urimeligt ved, at alle medlemmer af 
DAU’s bestyrelse kom fra Vejle Akvarieforening. Enden på debatten blev at Rud Laursen fra Aarhus 
Akvarieforening blev enstemmigt valgt for en periode på et år. 
Rasmus Hurup blev valgt som bestyrelsesmedlem. 
 
Punkt 9: Valg af arrangør for næste ordinære generalforsamling. 
Forsamlingen ønsker at generalforsamlingen ligger i forbindelse med et arrangement for eksempel 
en akvadag. Heine (Vejle AF) påpegede, at det ikke nødvendigvis skulle holdes i forbindelse med 
Vejle Akvariemesse, og at andre foreninger gerne måtte byde ind på arrangementet. I forbindelse 
med at DAU har fået en ny medlemsforening Aktive Akvarister Øresund, blev det foreslået at de 
eventuelt kunne afholde DAU generalforsamling i forbindelse med deres akvadag, som også ligger 
i de første måneder af året. Auktionen i Viborg blev også foreslået. Rud gjorde opmærksom på at 
vi skulle vælge en arrangør af GF 2020 her på mødet, og Tonny foreslog Vejle til 2020 og at man 
tager kontakt til Aktive Akvarister Øresund, for at høre om de var interesseret i at afholde GF i 
2021. Dette var der enighed om og generalforsamlingen i 2020 afholdes derfor i forbindelse med 
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Vejle Akvariemesse 2020. Det vil sige søndag den 23. februar 2020 kl. 13.00. Indkaldelse vil blive 
sendt ud jfr. vores vedtægter. 
 
Punkt 10: Eventuelt. 
Tage Billeskov (Aarhus AF) fremviste en samlinge af hædersnåle som et medlem af Aarhus 
Akvarieforening havde samlet. Poul H. Andersen er desværre afgået ved døden i august 2018, og 
har efterladt denne samling. Samlingen blev overdraget til Dansk Akvarie Union, som modtog den 
med tak. 
Rud (Aarhus AF) efterlyste oplysninger om nogen der eventuelt ligger inde med gamle akvarieting, 
sådan lidt museumsagtigt, fordi man blandt Pouls akvarieting også var fundet petroliumsvarmere 
og andet antikt akvarieudstyr. Tonny foreslog at DAU tager kontakt til Den Blå Planet for at høre 
om de er interesseret i gammelt akvarieudstyr til et lille museum. Den gamle By i Aarhus blev også 
foreslået. Man var enig om, at ting har det med at gå tabt, når de er i private hjem, hvilket også fik 
Tage Billeskov til at nævne at han har et antal kasser stående der hjemme. Disse kasser er DAU 
ejendom. Tonny fortalte at han havde undret sig over, at han en gang overtog 16 flyttekasser som 
kasserer/akivar for DAU, men da han blev formand for et år siden fik han kun en dirigentklokke. 
Samtalen faldt på DAU’s diassamling, og der blev efterlyst en harddisk hvor dias skulle ligge på i 
dag. De gamle dias forventede man ikke var brugbare længere.  
Ligger der stadig ting som tilhører DAU hos tidligere bestyrelser som protekoller, sekretærhåndbog 
og lignende, skal de afleveres videre til ny bestyrelse. 
 
Rud (Aarhus AF) kom ind på DM for klubakvarier, som blev afholdt i forbindelse med Vejle 
Akvariemesse. Med et smil i øjet undrede han sig over hvordan den ene af de to dommer kunne 
være et medlem af den ene af de to deltagende foreninger. Tonny svarede at DAU og DAS havde 
valgt at lade Tonny fra Vorbasse og Christian fra Silkeborg dømme de 2 akvarier i stedet for, at få 
hentet dommere over fra Sjælland. Det var for at gøre det nemt og uden for mange 
rejseomkostninger. Tonny har gennemgået dommeruddannelsen, men ikke virket som dommer i 
over 20 år. Derfor kunne han sådan set ikke benyttes efter Dansk 
Akvariedommersammenslutnings egne vedtægter, men som Tonny sagde, så havde vi jo aldrig 
kunne få bedømt akvarierne. Da DAS’s vedtægter også siger, at en dommer skal have deltaget i 
mindst 1 årsmøde indenfor de seneste 3 år, og da der ikke har været afholdt årsmøde i omkring 6 
år, findes der faktisk ikke autoriserede dommere i øjeblikket. 
Tonny gjorde opmærksom på at han havde diplomer og opdrætsnåle med til udlevering. 
Formanden takkede den afgående kasserer Michael (Silkeborg) og sekretær Ervin (Vejle AF) for 
deres arbejde i bestyrelsen. 
Generalforsamlingen blev herefter erklæret for afsluttet. 
 
 
                                                             
Tonny Brandt Andersen, Formand  Rud Laursen, Kasserer 
               
 
 
Rasmus Hurup, Bestyrelsesmedlem  Rud Laursen, Dirigent 
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