
  
 

Referat fra 

Generalforsamlingen 

afholdt i Vejle den 

26. februar 2017. 
 
 

Formanden Heine Dupont startede med at byde alle velkommen til generalforsamlingen i år. Den er lidt 
anderledes end den plejer at være. ”Vi er lidt mere effektiv” 

 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent og mødesekretær. 
 
Bestyrelsen og de fremmødte foreninger blev enige i, og enstemmigt valgte. 
  
Som dirigent Rud Laursen Aarhus Akvarieforening som bød alle velkommen og oplyste at 
generalforsamlingen var lovformeligt indkaldt. 

Valg af sekretær blev Ervin Petersen DAU som mødesekretær. 

 
Pkt. 2. Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldige fuldmagter. 
 
Aarhus Akvarieforening     Roskilde Akvarieforening     Skive Akvarieforening 

Viborg Akvarieforening     Horsens Akvarieklub     Silkeborg Akvarieforening 

Vejle Akvarieforening 

 
Det blev herefter konstateret at alle de fremmødte foreninger var stemmeberettigede. 
Der forelå ingen fuldmagt. 

 
Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelses beretning. 
 

 
Formandens beretning 2016.                                                                                                                                                                  

 
Sidste år blev formanden valgt ind. Vi vil lave noget nyt i DAU. Vi vil have mere fokus på foreningerne og 
medlemmer. Vi har haft nogle bestyrelsesmøder hvor vi har sat en masse ting i søen, vi gerne vil lave. Vi har 
af klog erfaring valgt at starte en til to ting om året ”Max”. 

Vi har så en tidsperiode der hedder om 4 år. ”Har vi et nyt ansigt til DAU” Det vi har lavet sidste år, er at vi 
har startet på Facebook, og vil gerne have foreningerne ind. Der er begyndt at komme rigtig mange ting 
derfra, med møder her og der. Grunden til at vi har startet Facebook, er for at have et sted hvor vi kan have 
en ordentlig dialog. Det bliver hurtigt for tungt, hvis vi laver et forums side eller et eller andet. Så er der 
nogle få der dominerer det. 



Så har vi været på Skive Akvarie- og terrarie-messe hvor vi stod. Jeg havde forventet, at vi havde fået en 
masse ting fra alle mulige andre foreninger, hvor vi kunne stå og sælge deroppe. Det eneste jeg havde var fra 
Radio Akvarieforeningen, som vi valgte ikke at stå med. 

Derfor går vi igang i år med at lave en folder, hvor vi ligesom laver et ansigt udadtil om DAU. Vi er. Vi vil, 
og nævne alle de foreninger der er med i DAU. Folderen vil vi gerne have ud til alle akvarieforeninger. 

Det vi tænker på, er helt ned til bonderøvs nouveau. Vi er Skive Akvarieforening. Vi mødes den 1. eller 2. 
tirsdag i hver måned. Vi er meget blandet, vi gør et eller andet. 

Med hensyn til opdræts konkurrencerne, det er mere for bestyrelsen, om vi skal lave et eller andet der. Det er 
mere en nørdet holdning indadtil. Når vi har vendt skuden gør vi selvfølgelig mere der. 

Jeg har et hav fuld af gode undskyldninger, hvorfor det har været sådan.  Det er det vi har lavet sidste år. Vi 
har arbejdet meget bag kulisserne, for at få vendt det hele. Lige så stille og roligt og få vendt skuden, så vi får 
flere medlemmer ind i foreningerne. 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
 

Forelæggelse af regnskabet: Michael Hansen. 

Regnskabet ser stort set ud som det plejer. Vi har haft en lille nedgang i indtægter. Det skyldes bl.a. POT 
reklame forlod os sidste år, og ikke ønskede at reklamere på vores hjemmeside mere. Så i år får vi en lille 
nedgang i reklamesiden. Så var det et par foreninger der ikke ville være med os sidse år, som har gjort at det 
er faldet med 200 kr. Der er givet lidt renter. Reklamer har givet 1500 kr. som er et fald, og vil yderligere 
falde i år hvis vi ikke får. nye sponsorer i år. Der er masser af plads på hjemmesiden, så hvis i kender nogle 
forretninger eller nogen. Bare for 300 kr. kan de få den lille reklame på hjemmesiden. 

Der har været nogle udgifter til transport, møder og generalforsamling, det er stort set som det plejer at være. 
Det er blevet lidt billigere, ved at vi er kommet lidt tættere på hinanden. 

Administration og porto, den er også faldet lidt. Ved at mit firma sponsorerede forsendelse af regnskabet over 
til Per, så sparede vi 80,- kr. Så med det ene og det andet, så sparede vi penge på denne konto. 

Konkurrencerne: Det svinger lidt op og ned, det afhænger jo af deltager og antallet. Den steg lidt til 300 kr. i 
præmier, men det er kun dejligt vi skal af med penge på denne side, det betyder. "Der er nogen der gør noget 
ude på landsplan, for at vise sit akvarie og avle nogle fisk". Så har vi haft nogle PR-udgifter bl.a. Messen i 
Skive. Alt i alt har vi lavet et lille overskud på runde tal 2000 kr. trods nedgang. 

Det er sådan regnskabet ser ud. 

Der kom et spørgsmål, om det ikke var muligt for en sponsorering fra f.eks. Plantorama, som ville være 
betydelig billigere med de 300 kr.  end selv deltage. Hertil svarede Heine, at det er meningen hen af vejen, at 
tegne nogle bannere, hvor prisen er lidt dyrere end de 300 kr. som er for billigt. Der er ok mange derude som 
er interesseret, det er kun at spørge. Alle foreninger er velkommen til at gå ud i deres nærområde og spørge. 
Vi selv DAU´s bestyrelse er lidt påpasselig med at gå ud i foreningernes nærområder og tegne bannere og 
derved tage noget, som vil gå ud over de enkelte foreninger. Vores to meste stabile annoncører er Aqvastabil, 
Akvarie West og sidst er Akvariehobbyen fra Horsens også kommet med. 

Regnskabet blev godkendt. 



 

DAU regnskab for 2016 

 

Emne Indtægter Udgifter 
Kassebeholdning pr. 
31.12.2015 

22.285,71kr.  

Kontingent   5.080,00 kr.  
Renter        11,17 kr.  
Reklame / salg af nåle   1.500,00 kr.  
Mødeudgifter. Bl.a. transport 
til møder og generalforsamling 

 3.078,99 kr. 

Administration,porto,gebyr     330,00 kr. 
Konkurrencer, DM, opdræt  1.468,00 kr. 
      
      
      
      
Indtægter i alt   6.591,17 kr.  
   
Udgifter i alt   4.876,99 kr. 
   
  -4.876,99 kr.  
   
Kassebeholdning 
Pr. 31.12.2016 

23.999,89 kr.  

   
 

Regnskabet godkendt 29.12. 2015 

 

Revisor bemærkninger: 
 

                                                                           ___________________ 

            Bilagskontrollant 

                                      
___________________                        _________________ 

Kasserer                                                             Bilagskontrollant 

 

 

 

  



Pkt. 5. Beretning fra udvalgene. 
 

Årsrapport 2016 - DAU’s opdrætskonkurrence 

 
Der er i kampagne året 2016 blevet afvist 3 opdræt. 2 af opdrættene var fra Viborg. 

Opdrættene var foretaget i januar-februar, men blev først anmeldt i juni. - Opdrætteren opgav at deltage i 
konkurrencen p.g.a. den “lange tid” (6-8 uger) der skal gå før opdrættet kan registreres i konkurrencen. - Jeg 
tog emnet op med opdrætteren, der ville kunne acceptere en “karenstid” på 4 uger. - 
Jeg har umiddelbart derefter forelagt bestyrelsen et forslag om at ændre reglerne for opdrætskonkurrencen, så 
fristen for anmeldelse bliver sat til 4-8 uger. - 
Bestyrelsen har i skrivende stund ikke truffet en beslutning; så fristen for anmeldelse er stadig 6-8 uger efter 
fødsel/klækning. - 
 
Måske kan vi nå frem til en beslutning her på generalforsamlingen i dag. Efter “episoden” i juni har jeg ikke 
modtaget nogen opdræts anmeldelser fra Viborg. 
 
Det 3. opdræt, der var fra Aarhus, blev afvist da det var under 10% af listens angivne kuldstørrelse. Jeg har 
tidligere opfordret bestyrelsen til at få set på førsteopdrætslisternes pointangivelser der er meget 
mangelfulde, så jeg gentager opfordringen her: 
 
Opfordring til den kommende bestyrelse: Der er meget store huller i angivelse af point (sværhedsgrad) i 
førsteopdrætslisterne. - Det er i mange tilfælde vanskeligt at give point i opdrætskonkurrencen, der jo baserer 
sig på sværhedsgraden angivet som point i førsteopdrætslisterne. 
 
Jeg vil derfor opfordre den kommende bestyrelse til at gøre en indsats for at førsteopdrætslisternes 
pointsangivelser bliver gennemgået og opjusteret. 
Et forslag kunne være, at bestyrelsen nedsatte ét eller flere 2-3 mands udvalg med kompetente opdrættere 
og/eller folk fra specialforeningerne. - Udvalgene skulle så komme med anbefalinger til pointangivelserne 
for de enkelte arter. 
 

Året i tal: 

Der har i 2016 deltaget: 

24 medlemmer fra 6 foreninger 

Den forening der har haft flest deltagere i konkurrencen er Aarhus med 13 deltagere. 

Godkendte opdræt i alt: 184 

Afviste opdræt: 3 

Samlet antal point: 1234,5 

Nåle: 

Nåle uddeles til deltagerne i forhold til det højest opnåede antal point i ét af deltagerens opdræt. 
(pointskalaen 

kan ses på DAU’s hjemmeside). 

Der bliver således i år uddelt: 

8 guldnåle 

3 sølvnåle 

13 bronzenåle 



Resultatet af opdrætskonkurrencen 2016: 

Opdrætsmester, flest opdræt: Søren Lund, Aarhus Akvarieforening med 47 opdræt 

Opdrætsmester, flest point: Søren Lund, Aarhus Akvarieforening med 422,5 point 

Foreningsmester, flest opdræt: Aarhus Akvarieforening med 109 opdræt 

Foreningsmester, flest point: Aarhus Akvarieforening forening med 728 point 

De individuelle og samlede resultater kan ses på DAU’s hjemmeside. 

Diplomer og nåle uddeles til klubberne/foreningerne på generalforsamlingen 26. februar 2017 i Vejle. - Ikke- 
afhentede diplomer sendes til klub-/forenings- formændene. 

Der gives en præmie (gavekort 300 kr. til en dyrehandler i modtagerens nærområde) til den opdrætter der har 
opnået flest point samt til den opdrætter, der har lavet flest opdræt i årets løb. 

 

Per Kyllesbech Petersen 

Opdrætsregistrator 

 

PS. Jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg gerne vil afløses på posten som opdrætsregistrator for 
opdrætskonkurrencen, så jeg vil her opfordre medlemsforeningerne til at hjælpe bestyrelsen med at finde en 
ny opdrætsregistrator, hvis det er muligt.    
Vi er ved at løbe tør for nåle, så vidt vi, ved vi ikke hvor vi kan få lavet nye nåle. Der skal tages stilling til 
om vi skal køre videre med nåle eller gå over til diplomer. Nålen er på vej ud og diplomet kan hænges 
derhjemme. Bestyrelsen har vurderet at der er nok nåle til i år og næste med. Vi er på vej et nyt sted hen med 
opdræt m.m. I Norge har de kun A5 diplomer, da A4 fylder for meget. Måske skal vi lægge om til A5 
diplomer i skifterammer, lavet i guld, sølv og bronze til skæringsdatoen 1/1- 2019. 

Beholdning: Vi har 21 guld, 89 sølv og 12 bronze nåle. 

Det blev også diskuteret om evt. at lave en visuel nål på DAU`s hjemmeside. Hvis et medlem havde fået en 
nål/diplom, så fik foreningen også noget til deres hjemmeside de kunne sætte på visuelt, ligesom for at 
booste foreningen. ”At de har Danmarks mester i opdræt eller lignende. Og måske bygge den lidt ud på 
DAU`s hjemmeside med de foreninger der har betalt, og sætte en anerkendelse på deres side. 

Det vil blive taget op på det næste bestyrelsesmøde. 

Der blev spurgt fra Dansk Killi Selskab om man skulle være medlem af  DAU for at være med i opdræt. Der 
blev oplyst at det skulle man, men havde den mulighed at tilmelde sig personligt i en anden forening der 
ligger nærmest. 

Uddannelse af dommere til hjemmebedømmelse: 

Dansk Akvariedommer Sammenslutning. DAS`s. Repræsentant Hans Ole Kofoed. 

Er ikke noget man kan tage på en Weekend, det man kan få, er sin baggrundsviden vurderet. Normalt tager et 
dommerkursus det meste af vinterhalvåret / et halvårs tid. 

Poul Pedersen.. Hvis vi skal have uddannet dommere. Så er det ved at være tiden, ellers dør det helt ud, 
grundet den høje alder på nuværende dommere. Der blev spurgt om man kunne uddanne dommere i etaper. 
Det vil Hans Ole nok kunne svare på. 

Forslag... I har nu noget i støbeskeen til næste vinter, som i kan gå hjem med og få hold på. Ville gerne 
hjælpe med et dommerkursus, det kunne han nok nå endnu. 

 

 



Udvalgsrapport 2016-2017 - Internetadministrator 
 
Der har i den forløbne periode ikke været foretaget de store ændringer, indholdsmæssigt. 
Arbejdet med hjemmesiden har, foruden versions opdateringer og sikkerhedsbackup, mest 
bestået af opdateringer af “Sidste nyt” og “Kalenderen” på forsiden samt “Arrangements 
kalenderen” (med uddybende oplysninger om arrangementer). - Det har knebet for 
medlemsforeningerne med selv at oplyse om deres åbne arrangementer, så jeg har selv 
måttet opsøge oplysningerne om disse. 
 
DAU er “gået på Facebook”. - Der henvises til Facebooksiden på hjemmesidens forside, 
men det er udelukkende bestyrelsen der “bestyrer” facebooksiden. 
 
Det er stadig muligt at tilmelde/afmelde Nyhedsbrevet på hjemmesiden, men der har kun 
været udsendt få nyhedsbreve i år (det sidste blev udsendt i maj 2016), så jeg vil opfordre 
den nye bestyrelse til at overveje om den funktion skal være tilgængelig på hjemmesiden, 
eller om den skal sløjfes. 
 
Jeg har meddelt bestyrelsen at jeg gerne vil løses fra opgaven som “webmaster” på DAU’s 
hjemmeside, så hvis bestyrelsen endnu ikke har fundet en afløser, vil jeg opfordre 
medlemsforeningerne til at hjælpe bestyrelsen med at finde en afløser. - Det kunne jo være 
at der sidder en yngre webmaster derude, som har lyst til også at administrere DAU’s 
hjemmeside. 
 
Posten som opdrætskonkurrence-registrator er også meldt ledig, så også denne post vil jeg 
gerne løses fra. 
 
Per Kyllesbech Petersen 
Internetadministrator 
 

Kenni Otkjær. Viborg Akvarieforening. Bød ind med Kenneth T. Andersen Viborg Akvarieforening. (som 
ikke var til stede) Mente det lige var den rigtige mand og kunne ikke se nogen problemer i at få ham til at 
overtage det.  Kenneth vil efterfølgende kontakte Per.    

 

 

 

Dansk Akvariedommer sammenslutning v/Niels Schønberg 

Ikke tilstede. 

 

Nordisk Samarbejde v/Erik Lind Larsen 

Var til stede. 

 

Pkt. 6. Fremlæggelse og godkendelse af budgettet og herunder fastlæggelse af kontingent 
 

  



Budget 2017 

 

Emne Indtægter Udgifter 
   
Kontingent 5.300 kr.  
Reklame 1.500 kr.  
   
Mødeudgifter. Bl.a. transport 
til møder og generalforsamling 

 2.200 kr. 

Administration,porto,gebyer     600 kr. 
Konkurrencer, DM, opdræt  1.200 kr. 
Internet     200 kr. 
Gebyer til bank     200 kr. 
PR. kørsel  1.000 kr. 
   
   
 6.800 kr. 5.400 kr. 
 

 

Fremlæggelse af budgettet blev godkendt. 

 

Pkt. 7. Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget. 

 

Pkt. 8. Valg. 
 

Følgende blev valgt. 

 

Kasserer: (På valg). 

Michael tager gerne en periode mere. 

 

2 Bestyrelsesmedlemmer: (På valg). 

1.  Ervin Petersen. Vejle Akvarieforening. Modtog genvalg. 

2.  Kenni Otkjær. Viborg Akvarieforening. Modtog genvalg. 

 

2 Bestyrelsessuppleanter: (På valg). 

1.  Thore. Vejle Akvarieforening. modtog genvalg. 

2.  Rud Laursen. Aarhus Akvarieforening. Modtog genvalg. 

 



2 Bilagskontrollanter: (På valg). 

1.  Som 2015/ Vagn Mark. Viborg Akvarieforening. 

2.  Som 2015/ Per Kyllesbech Petersen. Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub. 

 

2 Billagskontrollant suppleanter: (På valg). 

1.  Som 2015/ Tonny B. Andersen. Vejle Akvarieforening. 

2.  Birger Rasmussen. Roskilde Akvarieforening. 

 

 

Pkt. 9. Valg af arrangør til næste ordinære generalforsamling 

Det blev besluttet at holde næste generalforsamling 2018 i forbindelse med messen i Vejle. 

 

Pkt. 10. Eventuelt 

  

Der efterlyses en totalløsning på annoncering i de enkelte klubber sammen med DAU. 

F.eks. ved at give  200 - 300 kr. mere, og så få en banner reklame på DAU`s side. Og derved få flere med, og 
nå ud til flere, rundt omkring i landet. 

Det var der god opbakning for, det blev lagt op til de enkelte foreninger, da man fra DAU`s side ikke 
ønskede at træde nogen over tæerne.     

Akvarie West giver 500,- kr. på DAU`hjemmeside, ligger på 500,- - 1000,- kr. 

DAU fastsætter en pris og sender ud efter generalforsamlingen. 

I aften eller i morgen bliver foreningernes password ændret til et nyt kodeord. Det nye RINGsted indtastes 
ind i foreningsservice. Og alle dem der har betalt kan komme ind. 

Forslag til næste bestyrelsesmøde modtages gerne. Så send en e-mail til bestyrelsen, så vi har noget at 
arbejde med. 

Et med lem fra Aarhus har meldt sig ind i Hamborg Stillingen Akvarieforening dernede for 30 EU. det giver 
mig ret til at besøge 8 – 12 andre akvarieforeninger i Tyskland helt over til München og Dortmund og hvor 
der elles er henne. jeg kan deltage i deres klubmøder. Dernede tror jeg nok jeg kan komme til alle deres 
møder. 

Jeg kunne tænke mig at efterlyse en gentleman aftale alle klubber imellem. Hvis i kom et par gange om året, 
så er i inviteret som vores gæster, også for at få et samarbejde denne vej. 

Har talt meget om i Aarhus. Vil gerne have noget samarbejde når vi har foredragsholdere. At man kan tage 
nogle dyre foredragsholdere ind, og laver aftaler, at man kan invitere hinanden til hinandens arrangementer. 

Heine...  Det lunende sted. DAU`s foredragsliste er forholdsvis gammel, halvdelen af de foredrag er der ikke 
og nogle af dem holder ikke foredrag mere og er ikke blevet slettet. Vi har fået et tilbud fra Tonni, om at 
samle trådene på landsplan. I Vejle Akvarieforening er alle velkommen til foredrag, bare de er medlem af en 
akvarieforening om de er medlem af Skive eller Aarhus er lige meget bare de er medlem. 

Kan vi skrive på DAU`s hjemmeside at det noget vi har gjort over for hinanden, at hvis vi havde en sendt ud 
til de nærliggende foreninger. 



John Møller...   Region hovedstaden/Storkøbenhavn Kreds 1.  Har der altid været et samarbejde, hvor gæster 
altid er velkommen.  Heine Dupont…   I Vejle har vi et foredrags program for resten af året. I november er 
der virkelig store navne. 

Der blev spurgt om det ikke var mulighed for at lave en undermenue på DAU`s hjemmeside, 
foredrag/arrangementer i de enkelte foreninger.  Per`s erfaring med det, kommer ikke til at ske, mente det 
ville løbe ud i sandet. Oplysningerne kommer ikke. måtte selv ud og kikke på foreningernes hjemmesider, 
for at have noget at skrive om.   Der blev nævnt at like op til DAU`s hjemmeside med arrangementer fra 
egen side og klubber omkring. Forsamlingen syntes det var en god ide. 

 

En lille ting man skal være opmærksom på. 

Michael fra Hamborg som har været på besøg på Vejle Messen fortalte. 

I Tyskland sker der noget for tiden omkring dyrebeskyttelses folk. De vil have at man skal have et certifikat 
for at holde dyr/akvariefisk. Michael fortalte at han har taget et til 2000 EU. Han må så stå i en 
akvarieforretning og sælge akvariefisk. Hvad ved EU om det, og har vi mulighed for politisk at påvirke det. 
Det er jo lige ved at være kriminelt at holde akvariefisk uden certifikat. De kommer ligesom tyve om natten 
med EU, som dengang, det blev bekendtgjort at man ikke måtte sælge medicin. 

Det skal siges at Hans Ole har lovet at hjælp os politisk denne vej hvis…   

 

Spørgsmål…    Har hørt at det er kriminelt at transportere akvariefisk over 50 km. 

Svar…  Køber og sælger må gerne, men er en 3 person indblandet, er det kun lovligt hvis vedkommende har 
en godkendelse til transport af dyr. Tager du nogle fisk med hjem over grænsen til en nabo mm. er det 
ulovligt. Men sælger du dem til ham/hende når du kommer, er det lovligt nok. Man er ude i noget politiet 
ikke kan kontrollere, med de mange regler og bekendtgørelser på området. 

Transport af dyr kommer ind under det samme som grisetransport m.m. 

 

 

 

 

Generalforsamlingen sluttede herefter. 

kl. 14.00 

 

Dirigent: Rud Laursen.                                  Referent: Ervin Petersen. 

 


