
 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Dansk Akvarie Union 23/2 2020. 

Formanden bød velkommen og foreslog Heine Dupont (Vejle Akvarieforening) som dirigent. 

Heine blev valgt til dirigent og Tonny Brandt Andersen til referent. 

Heine konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt. Det blev konstateret at de 

fremmødte foreninger havde stemmeret (16 stemmer). 

Valg af 2 billagskontrollanter. Per Madsbøl og Heine Dupont blev valgt som bilagskontrollanter. 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Akvarie Union 23/2 2020. 

 

Heine og Tonny blev valgt igen, og det var tidligere konstateret, at de fremmødte havde 

stemmeret. 

 

Formandens beretning for 2019:  

Året 2019 har mest gået med at holde det ved lige, som er i gang. Foreningerne er flinke til at 

skrive ind med arrangementer til kalenderen, og jeg forsøger, at få internetside og Facebook 

opdateret så hurtigt som muligt. 

Foredragsholderlisten er jeg ikke kommet videre med. Det er blevet til nogle få ændringer. Det er 

en kedelig omgang, fordi det mest består i at slette foredragsholdere, som mener de er nået en 

alder, hvor de ikke har kræfter til at tage ud længere. Der kommer ikke mange nye til, og jeg har 

indtryk af, at mange foreninger forsøger med hjemmemøder i stedet for traditionelle møder med 

foredrag. 

I 2019 har Viborg Akvarieforening haft 50 års jubilæum, som blev fejret med et arrangement med 

middag og forskellige foredrag. Stort tillykke til Viborg Akvarieforening. 

Der er i 2019 blevet udstedt 17 førstegangsopdræts diplomer. Revideringen af navne er 

tilendebragt og nye arter bliver oprettet med points med det samme. Hvis opdrættere (som ved 

noget om det) finder slægter hvor point fordelingen er uhensigtsmæssig, må man meget gerne 

byde ind med forslag til ændrede points.  

Den gamle internetside har vi ligesom fundet os til rette med. Rasmus opdaterer Jombla og tager 

backup, og jeg vedligeholder indholdet. Indkøbet af en ny template er derfor sat på pause. 

Hjemmekonkurrencen blev afsluttet med kåringen af 4 danmarksmestre. Klasse 2 blev vundet af 

Johnny Bender Københavns Akvarieforening, klasse 2 junior af Annika Dietz, Egedal 

Akvarieforening, klasse 5 af Bent Jacobsen. Københavns Akvarieforening og klasse 15 af Jan 

Lyngdorf, Roskilde Akvarieforening. 

DM for klubakvarier 2019 blev afholdt på Vejle Akvariemesse. Der var to deltagere: Aarhus 

Akvarieforening og Københavns Akvarieforening. Det var to flotte akvarier, men KA var de 

rutinerede deltagere, som har deltaget i mange år, og derfor kender regler og pointgivning, 

således at de lige ved hvordan de laver et akvarium der giver flest mulige points. KA blev vinder af 

DM i 2019. Der afholdes også DM for klubakvarier 2020 under Vejle Akvariemesse, med de samme 

to foreninger som deltager. 



 

 

Opdrætskonkurrencen 2019 blev lidt af et kapløb. Der var specielt 3 foreninger, som dystede om 

titlerne, og som noget nyt, og fordi jeg var travlt beskæftiget med Vejle Akvariemesse, så valgte 

jeg at gemme alle opdræt indsendt efter nytår. Jeg lavede således en samlet opdatering dagen 

efter deadline for indsendelse. Vinder af den individuelle konkurrence blev Dennis Jensen fra 

Viborg Akvarieforening med 286 points og 38 opdræt (flest points og flest opdræt). Vinder af 

forenings konkurrencen blev Aarhus Akvarieforening med 543 points og 92 opdræt. Der deltog 31 

akvarister fra 5 foreninger. Holbæk Akvarie Klub. Alssund Akvarieforening, Vejle Akvarieforening, 

Viborg Akvarieforening og Aarhus Akvarieforening. 

DAU har været i kontakt med Miljøstyrelsen vedrørende invasive arter. Ellers er der ikke sket 

noget på den front. Vi har fået en henvendelse fra NHF, som gerne ville genoptage samarbejdet 

mellem DAU, NHF, Dyrehandlernes Brancheforening o.a. Jeg har svaret, at DAU selvfølgelig er 

interesseret. 

I 2019 mistede vi Sven A. Knudsen fra Storkøbenhavns Akvarie Klub. Sven var i mange år formand 

for KAK og en altid aktivt arbejdende person, specielt når det gjaldt samarbejdet mellem de 

storkøbenhavnske akvarieforeninger og –klubber, samt arbejdet med konkurrence bedømmelse af 

akvarier. 

I 2019 har DAU deltaget med stand på Vejle Akvariemesse og udstillingen i CITY2, som var  

arrangeret af Københavns Akvarieforening, Storkøbenhavns Akvarie Klub, Roskilde Akvarieforening 

og Holbæk Akvarieforening.  

Vores årskrus er alle udsolgt med undtagelse af det nye 2020 krus. Indkøbsprisen er fortsat cirka 

30 kr. og vi sælger dem for 50 kr. Det er sjov at lave dem, og når folk køber dem så fortsætter det. 

I forsommeren 2019 fik jeg den kedelige meddelelse, at Akvariebladet, som udgives af Københavns 

Akvarieforening, ville stoppe som trykt blad ved udgangen af 2019. Akvariebladet har en meget 

lang historie. Jeg har selv været redaktør i en periode, og kæmpet for dets eksistens. Dengang det 

var et landsdækkende tidsskrift. Vi har gennem årene set det ene foreningsblad efter det andet 

lukke ned, og med internettets indtog, er det vel en naturlig udvikling for foreningsbladene. Jeg 

har skrevet en hel del artikler til foreningsblade, som ikke har været i landsdækkende blade, og jeg 

har en del gamle artikler, som kunne piftes op med nye navne og lignende. Derfor endte det med, 

at jeg foreslog bestyrelsen, at vi brugte vores nyhedsbrev til genoplivning af Dansk Akvarie Blad i 

pdf format. Som sagt så gjort. Jeg har egne artikler nok til 4 numre hvert år i 5 år, men det bedste 

og mest sunde vil være, at så mange som muligt biddrager med artikler. Den udvikling er i gang. 

Dansk Akvarie Blad vil indeholde nogle oversatte artikler, og jeg vil arbejde på at få flere sådanne 

aftaler. Til at hjælpe med at oversætte har Vagn Hansen fra Terrajova.eu tilbudt sin hjælp, og det 

er jeg meget taknemmelig for. 

Også i 2020 vil fokus være på, at passe det som er i gang. 

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 

Kassereren fremlagde regnskab for 2019 (bilag 1). Rud Laursen forklarede en fejlpost, som 

udlignes i 2020 regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 



 

 

Beretning fra udvalgene var taget med i formandens beretning, hvorfor man gik videre til budget 

og kontingent.  

Kassereren fremlagde budget for 2020 (bilag 2), som blev enstemmigt godkendt, og et fortsat 

uændret kontingent blev også godkendt.  

 

Der var ingen indkomne forslag, så man gik straks videre til valg.  

På valg var Tonny Brandt Andersen (Københavns Akvarieforening) som formand. Rud Laursen 

(Aarhus Akvarieforening) blev sidste år kun valgt for et år som kasserer, men han lod sig overtale 

til at tage et år mere. Rasmus Hurup (Vejle Akvarieforening) blev genvalgt som 

bestyrelsesmedlem. 

Til bestyrelses suppleanter blev valgt Bjarne Halgren fra Storkøbenhavns Akvarie Klub og Per 

Madsbøl fra Alssund Akvarieforening. 

Heine Dupont, Vejle Akvarieforening og Per Madsbøl, Alssund Akvarieforening blev valgt til 

bilagskontrollanter, og til bilagskontrollantsuppleanter blev valgt Tore Petersen, Vejle 

Akvarieforening og Jørn Petersen, Skive Akvarieforening. 

 

Vejle Akvarieforening blev valgt som arrangør af generalforsamlingen (Vejle Akvariemesse 2021). 

 

Under eventuelt fortalte Rasmus Hurup (DAU) om ”Plantepas” til planter, og efterspurgte om 

nogen havde hørt, om noget lignende var på med hensyn til akvariefisk. Plantepas betyder at 

plantens oprindelse skal nævnes på plantepas, således at kunden i en butik, kan se hvorfra en 

plante stammer. Planter må ikke sælges uden plantepas. Dette gælder for forretninger og 

webshops hvad enten de har cvr nummer eller ej. Spørgsmålet er om det gælder for private der 

videreformidler aflæggere fra egne akvarieplanter. Tonnys kommentar: Dyrehandlerne har det 

allerede således i dag, at hvis dyrelægerne kommer på besøg, så skal forretningen kunne gøre rede 

for, hvorfra de har fået de enkelte akvariefisk/dyr. Heine fortalte, at Vivarium messen i Holland for 

det meste var udstyr, fordi der efterhånden er så mange regler, at private ikke tør stille en bod op 

med opdræt af akvariefisk og planter. Rud (DAU) kom ind på reglen om transport af akvariefisk, og 

flere bidrog med oplysninger. Dyr ikke må transporteres over 50 km, når det er med økonomisk 

vinst for øje, uden at man har tilladelse til at transporterer fisk. Man må gerne købe fisk til sig selv, 

som man transporterer, men man må ikke tage med til andre. Forsamlingen var enige om, at DAU 

skulle følge op på NHF’s henvendelse, og at det er på tide, at man får samlet en gruppe af 

interesserede til et møde/konference. Forsamlingen syntes også det var et udmærket formål at 

bruge nogle penge på. Tonny (DAU) kunne fortælle, at der i nær fremtid vil komme regler for 

hvordan vi holder akvariefisk i private hjem. 

 

Som noget positivt kunne Tonny også fortælle, at positivlisten i Brasilien i nær fremtid laves om til 

negativliste (liste over arter som ikke må eksporteres). 



 

 

Heine (Vejle) mindede om, at der på et møde for et par år siden, blev talt om at der skulle 

uddannes nye dommer, og der skulle laves mere smidige regler. Dansk Akvariedommer 

Sammenslutning DAS ville komme med forslag. Siden har vi intet hørt fra DAS.  

Rud (DAU) mindede om, at der havde været holdt et møde, hvor man talte om at afvikle dommer-

kursus i enkelte weekender i stedet for over en hel vinter. 

Bjarne (KAK) tilføjede at dommer kursus ikke kan overstås på et par weekender, da der også indgår 

praktik, hvor en ny dommer dømmer sammen med øvede dommere. 

Rasmus (DAU) mente at der skal uddannes nye dommere, for ellers har vi ”udryddet os selv” i 

løbet af de næste 10 år. Han mener at vi skal komme i gang, mens de nye dommere har de gamle 

dommere at støtte sig til.  

 

Rud (DAU) foreslog en publikums bedømmelse når det var et problemer at skaffe dommere. 

 

Tonny (DAU) fortalte at DM i klasse 2 ikke nødvendigvis skal være i Vejle, det kunne sagtens være 

andre steder f.eks. Køge. Der er afholdt DM 2020, men der kan da lægges billet ind på 2021. I 

øvrigt skulle DM 2018 have været til ”Vores levende Hobby” i Forum (København), men blev aflyst 

da formanden for DAS var forhindret i den weekend. 

 

Bjarne (KAK) syntes det var ærgerligt, at der ikke er en klasse for aquascaping, da dommeren 

havde svært ved at inkludere akvariet fra Aarhus Akvarieforening i klasse 2, som DM afholdes i. 

Tore (Vejle) sagde at DM var i klasse 2, så det var sådan set Aarhus Akvarieforening der stillede 

med et aquascape i stedet for et prydakvarium. 

Arne (KA) mente det kunne være et problem, at planlægge DM på Sjælland, så længe der ikke 

ligger noget fast omkring messerne i Forum og Køge. Forsamlingen gjorde opmærksom på, at der 

allerede hang en plakat for den kommende Køge Akvariemesse oppe på en af messestandene. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

Dirigent: Heine Dupont   Referent: Tonny Brandt Andersen  

Vejle den 10. marts 2020.    Formand. 

 



 

 

 



 

 

 
 

 


