
Forretningsudvalgsmøde holdt d. 16. september 2009 

 
Dagsorden: 

1: Godkendelse af sidste referat (Referat fra delegeretmødet 2008) 

2: DAU’s vedtægter i form af omlægning af kredse. 

3: Hjemmesiden 

4: Fælles arrangement 31. okt.-1. nov. 

5: Eventuelt. 

 

 

”Fremmødte”: 

Rasmus Hurup Hansen (RHH) 

Johannes Noval (JN) 

Erik Lind Larsen (ELL) 

Tage Falz Billeskov (TFB) 

 

 

Pkt. 1: Godkendelse af sidste referat: 

 

Dette punkt bliver lidt rodet refereret, da der var en masse opgaver pålagt FU på sidste 

delegeretmøde, men her lægges der ud med aktivitetsniveauet i DAU: 

 

RHH kunne fortælle, at aktivitetsniveauet i DAU ligger på et nærmest 0-niveau, forstået på den 

måde, at det faktisk kun er kreds 2-3 som er aktiv – endda meget aktiv. 

Kreds 6 er ikke eksisterende da der ikke findes flere akvarieforeninger på Fyn. 

Kreds 5 har 0-aktivitet 

Kreds 4 har en årlig Aqua-dag 

Kreds 1 holder deres kredsmøder 

DAS (Dansk Akvariedommer Sammenslutning) har ikke holdt møde i et helt år, men har dog 

bedømt akvarier ved hjemmebedømmelserne i 2009. 

 

- og det er det… 

 

Foreningerne rundt om i landet har generelt et lavt aktivitetsniveau i forhold til DAU, og det eneste 

foreningsmedlemmerne går op i er 1.gangsopdrættene. 

 

RHH illustrerede det manglende aktivitetsniveau, ved at berette om efterlysningen af arbejdskraft til 

en arbejdende gruppe omkring bevarelse af truede akvariefisk. Gruppens hovedmænd var/er RHH 

og Thue Grum-Schwensen, men der har været 0 (skriver nul) henvendelser. Grunden til dette kan 

måske skyldes, at informationerne stopper ved formændene i foreningerne – måske. Dette 

udvalgsarbejde har derved måtte lægge i mølposen indtil videre. 

 

Derimod har der været en livlig debat omkring DAU på akvarieviden.dk, og den endte med at der 

alligevel var en del personer, som gerne ville være med i en tænketank omkring DAU´s fremtid og 

virke – vel at mærke, personer som allerede var mere eller mindre involveret i foreningsarbejde. 

 

Afslutningsvis omkring aktivitetsniveauet, blev det besluttet at invitere DAS til et møde med FU (se 

senere). 

 

Revision af kredsene: 

Var oppe og vende på delegeretmødet, og det blev pålagt FU, at gå i gang så tidligt som muligt med 

at udarbejde et forslag, som kunne offentliggøres på hjemmesiden, så alle kunne læse det. 

 



Det har af en del på-tværs-liggende årsager ikke kunne lade sig gøre, men ELL laver et udkast til 

godkendelse i FU, inden det lægges på hjemmesiden før delegeretmødet 2009. 

 

Vedtægtsændringer: 

På sidste delegeretmøde blev det fremsat, at der igennem årene har været en del vedtægtsændringer, 

som endnu ikke er kommet i vore vedtægter. Det blev pålagt FU at finde disse, og få vedtægterne 

revideret. 

 

ELL har ikke kunnet finde nogen som helst vedtægtsændringer nedfældet, hvorved dette pålagte 

arbejde ikke har kunnet udføres. 

 

 

Pkt. 2: DAU’s vedtægter i form af omlægning af kredse. 
 

Her var der en del ping-pong som er lidt svært at referere helt korrekt, hvorved inputtene kommer 

som en slags stikord med bemærkninger: 

 

Kredsene ”nedlægges” og omdøbes til Regioner, som skal indeholde minimum 1 kontaktperson. 

Denne kontaktperson skal indberette til FU, når – og/eller hvis – der sker noget i Regionen. 

Regionerne kan også indeholde en bestyrelse, som vi ser det i dag i de Kredse som har en sådan, og 

nuværende aktivitetsniveau kan bibeholdes. 

 

Hovedbestyrelsen nedlægges, og nuværende indberetninger fra kredsene (Regioner) sker løbende 

over året som beskrevet i ovenstående. De vigtigste tages så med i formandsberetningen på 

delegeretmødet (som ref.  har forstået det…). 

 

Delegeretmødet omdøbes til Årsmøde eller Generalforsamling, og alle beretninger fra diverse 

kredse og udvalg fjernes fra dagsordenen. 

 

Kontingentet til DAU fjernes. ELL finder de samlede udgifter for DAU, og disse søges dækket af 

annonceindtægter på hjemmesiden. 0-kontingentet skal køres som et forsøg i 2 år, for at se om det 

kan trække flere foreninger med i DAU, og måske derved at højne aktivitetsniveauet i samme. 

 

ELL laver et udkast til helt nye vedtægter med disse ændringer, som så skal godkendes i FU inden 

de fremlægges på delegeretmødet 2009. 

 

 

Pkt. 3: Hjemmesiden: 
 

Opdrætsregistratoren Kim Mathiassen kan nu gå ind og godkende 1.gangsopdrættene. 

 

ELL manglede adgang til at rette i navnene på opdrætslisterne, da mange navne er ugyldige i dag. 

Der vil blive lavet et rettelses-formular på hjemmesiden, således at ELL kan rette navne i form af 

bemærkninger. Eks.: Se også nyt navn. 

 

Med hensyn til opdrætskonkurrencens resultater, laves disse manuelt. TFB mailede nogle udkast til 

RHH til brug at udarbejdelse af formularer, således at opdrætsregistratoren selv kan taste 

oplysninger ind. Det er svært at beskrive kort, men det bliver smart – og ikke mindst nemt for 

registratoren… 

 

Det blev også diskuteret, om der skulle være et forum på hjemmesiden, men konklusionen blev, at 

der er forums nok i DK. Alternativt vil der blive oprettet en DAU-kategori i akvarieviden.dk´s 

forum. 



Pkt. 4: Fællesarrangementet d. 31/10 – 1/11 2009 

 

Per Kyllesbech (PK) efterlyser pokaler til DM-udstillingsakvarierne. JN anede ikke hvor de befandt 

sig (men pointerede at han godt vidste hvor pokalerne til hjemmebedømmelserne var..!). Findes der 

overhovedet en pokal til DM-akvariet? TFB forhører sig hos Århus Akvarieforening, da der sidst 

blev holdt DM der i 2006. 

 

PK har også efterlyst en pokal til det vindende Quiz-hold, men en sådan findes ikke. Det har i stedet 

været diplomer, og JN vil få disse lavet til fællesarrangementet i samråd med PK. 

 

PK har også ytret ønske om at slække på kravet om DAU-medlemsskab for deltagende foreninger i 

DM-udstillingsakvarier. Der står ikke noget skrevet nogle steder om sligt, hvorved FU vil meddele 

PK, at kravet er bortfaldet. 

 

PK har ytret ønske om, at der i næst-udsendte Nyhedsbrev blev efterlyst quiz-hold til aqua-quiz´en, 

og det ønske opfylder vi gerne… 

 

Endelig vil PK gerne have en tidsplan for delegeretmødet, og vi kom frem til følgende tidspunkter 

(for der skal holdes hele 2 møder i dagene): 

 

Lørdag d. 31. oktober kl. 11:00 – DAS og FU holder møde 

Søndag d. 1. November kl. 11:00 – Delegeretmøde 

 

 

Pkt. 5: Eventuelt: 
 

Dagsordenen til delegeretmødet lægges på hjemmesiden. 

 

Tutorial i brug af hjemmesiden, samt tydeliggørelse af at foreningerne SELV skal vedligeholde 

deres oplysninger (udsendes også med næste nyhedsbrev). 

 

 

Således hørt, sagt og forsøgt forstået 

 

Tage Falz Billeskov 

Sekretær 


