
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE 15.03.06 

 

Man gennemgik punkterne fra referatet.  

opdrætsregistrator. 

Det blev oplyst, at der nu er opdrætsregistrator, idet Poul Petersen overtager registreringen pr. 

01.04.06 efter Carolina.  

Det blev oplyst, at Carolina indtil d.d. 05.03.06 ikke har modtaget nogen anmeldelse om opdræt til 

opdrætskonkurrencen.  

Der var ikke sket noget nyt vedrørende at få revideret listerne og sværhedsgrad på opdræt.  

DVD 

Det blev oplyst at de første DVD’er nu er klar fra Ålborg akvarieforening om en cichlide. 

Foredraget er af Meulengracht-Madsen. Foredraget har tidligere været i programudlånet, og findes 

altså nu på DVD, som foreningerne og deres medlemmer kan købe. Pris ca. 25 kr. Man skal 

henvende sig hos Heinrich i Horsens, som vil få dem rekvireret hos Kim i Ålborg. 

Norsk Akvarieblad  

Vedrørende norsk akvarieblad, blev disse omdelt på mødet, således at de kunne tages med hjem og 

videreorientere foreningerne i kredsene.  

Pokaler 

Man er i gang med at få defineret regler for pokalerne og de vil blive gjort færdige i løbet af et 

stykke tid af Christian Jørgensen. Denne oplyste endvidere at DM i år blev flyttet til weekenden d. 

8. og 9. april af hensyn til Randers.  

Under programudlån var det nævnt, at der har været 2 udlån. Nu håber vi, når det nye system 

kommer i gang, at vi vil kunne få nogle DVD’er som enkelte foreninger så kan købe. 

Nye program tiltag 

Slagelse oplyste, at de nu var i stand til at lave indtaling i de programmer, som vi havde liggende i 

papirtekst, men ikke på lydbånd.  

Der var bevilliget penge til at lave indskanning og indtaling af tekst til programservice, men den 

mand, der skulle have udført det er sprunget fra, så nu får vi lavet programmerne i Ålborg, hvis vi 

kan få dem forudindtalt, og det vil Slagelse gøre.  

 

Vedr referat af FU mødet 11.01. Referatet blev gennemgået. Man kunne oplyse, at der var tildelt en 

rød nål til Poul Erik Kristensen og en grøn nål til Erling Skovrider. 

Lone skal sende disse til Randers formand, som så sørger for overrækkelsen. (Om muligt vil det 

kunne gøres af en af HB medlemmerne på DAU´s vegne om Randers skulle ønske det) 

 

Vedr. Tønder-sagen kan man fortsat ikke gøre noget.  

Webmaster 

Det blev klart klarificeret at Finn Petersen varetager WEB-masterfunktionen fremover i unionen.  

 

Der var bevilliget penge til at lave indskanning og indtaling af tekst til programservice, men den 

mand, der skulle have udført det er sprunget fra, så nu får vi lavet programmerne i Ålborg, hvis vi 

kan få dem forudindtalt, og det vil Slagelse gøre.  

 

Førsteopdræt varetages fremover af 

Jesper Eriksen, Tranevej 27, 5000 Odense C ; Tlf. 66 11 75 21 

E-mail: dianema@galnet.dk 
 

mailto:dianema@galnet.dk


Punkt 4. Programmernes overførsel til DVD. Det er vi enige om at vi vil fortsætte med, men også at 

vi bør have et eksemplar på video, da der er tale om, at der er nogle DVD-indspilninger, der mister 

værdien i løbet af et par år, idet de forsvinder væk fra pladerne.  

 

Økonomien  
  Budget 2005 - 2006       

  01.08.2005 - 01.08.2006       

          
Status    Kasse Indtægter Udgifter 

          

          

  Indtægter       

  Konto 100 - Kontingentindbetalinger   25000,00   

  Konto 201 - Renteindtægter   10,00   

          

  Udgifter       

          

  Konto 3021 - HB møde Kørsel     2000,00 

  Konto 3022 - HB møde forplejning     2500,00 

  Konto 3031 - Delegert møde - Kørsel     2000,00 

  Konto 3032 - Delegert møde - forplejening     1000,00 

  Konto 4011 - DM kørsel     2500,00 

  Konto 4012 - DM Premier     1800,00 

  Konto 404 - Nåle     900,00 

  
Konto 500 - Indkøb og fremstilling af cd og 
video     3000,00 

  Konto 600 - Kontorhold og porto     500,00 

  Konto 800 - Hjemmesiden     2000,00 

  I alt   25010,00 18200,00 

          

01.08.2005 Kassebeholdning 29991,9     

  Overskud i perioden 6810,00     

    
36801,94 

      

          

          

 

Budgettet vedtages. 

 

Punkt 6, sekretær. Der er fortsat ikke nogen ny sekretær, men det vil være ønskværdigt om der 

kom en.  

punkt 7 Fra kredsene. Vi kunne notere at kreds 5 ikke var repræsenteret. Det havde været rart, også 

for at høre hvordan det går derovre, da man får indtryk af at aktiviteten ikke er så høj, som man 

kunne ønske.  

I kreds 6 er der ikke valgt en egentlig formand, men Finn Petersen ville varetage kommunikationen 

indtil videre. I øvrigt blev det oplyst at akvititetsniveauet på Fyn ikke var højt, at den eneste klub 

der var i fremgang igen, synes at være Nyborg.  

 

Punkt 8, DAU på jubilæumsaktiviteter. Det blev aftalt at det principielt var kredsformændene der 

skulle varetage repræsentationen fra DAU på jubilæumsmøder og kun hvis det blev et meget 



særskilt ønske, kunne man sende en fra FU. Hvis der skal komme en fra forretningsudvalget skal 

det aftales, men det blev ikke helt afklaret, hvem der skal betale.  

 

Punkt 9, Århus jubilæum; DM?;Akvariets Dag. Det blev aftalt herunder at man ville spørge 

Århus om de ville varetage delegermødet som så skal flyttes fra den 10.09., som vi ellers aftale på 

delegermødet, og flytte det til den 22.10. 

Ved selve Akvariets Dag holdes der den nordiske aquaquiz og Odense mente godt at de 3, der har 

vundet Danmarksmesterskabet, kan repræsentere Danmark på det pågældende møde. Vi vil så også 

selv være DAU repræsenteret på et nordisk møde, såfremt det bliver indplaceret i programmet. Det 

har det knebet med de foregående år.  

 

Punkt 10, fremtidige aktiviteter. Der blev ønsket en ny revision af foredragsholderlisten, der var 

ca. 2 år gammel. Men der blev nævnt at mange af dem vist egentlig ikke rigtig fungerede mere, så 

det var nok rimeligt at gøre det mere jævnligt end ellers skønnet.  

Formanden vil tage sig af disse forhold.  

 

Punkt 11, nordiske forhold fremover. Formanden omtalte kommunikationen til de øvrige lande, 

hvor den var meget god til Norge og Finland. Sverige var lidt længe om at svare, hvis de 

overhovedet gjorde det.  

Vi vil fortsætte med at prøve at få sendt de billeder og foredrag, vi har, til de nordiske lande, således 

at de dér kan få øget deres programservice. Vi har så det stille håb, at vi en dag også får noget fra 

disse lande.  

Vi vil senere prøve at finde ud af om vi kan få noget fra andre lande, men det vil kræve at vi kan få 

fat i nogen der kan oversætte, og indtil nu har det knebet meget med at få oversættelsesmulighed fra 

tyske programmer.  

 

DAS: Finn Petersen omtalte at der skete for lidt og der havde f.eks. ikke været et egentligt 

bestyrelsesmøde det sidste års tid eller så i DAS.  

Man vil så prøve at få formanden i DAS til at indkalde til et møde mhp. hvilke forhold og 

aktiviteter, der skal gøres dér fremover.  

 

Omtalte at der i de nordiske lande har været nogen debat om dyreværnslovgivning. Finn Petersen 

sagde, at forholdene nogle steder i Danmark var meget grelle. Der nævntes at vi måske skulle prøve 

at være på forkant, så vi ikke pludselig blev fanget, som vi så det i Norge og Sverige.  

Det aftaltes, at formanden skulle prøve at finde ud af, hvad der står i dyreværnsloven og prøve at 

kontakte de personer, der er i Folketinget, mhp. korrektioner af disse lovgivninger, herunder hvilke 

betingelser man bør stille til dyrehandlere. Specielt må man være opmærksomme på, at en del 

embedsmænd på et ikke alt for højt niveau somme tider kunne være lidt for emsige, og det skal vi 

sørge for ikke sker.  

Jens Bruun omtalte brev fra Michael Arvelund, og vi må prøve at høre hvor meget han skal have i 

honorar. Der var enighed om, at de honorarer, man normalt kan betale i videnskabelige selskaber, 

ikke var honorarer der var mulige indenfor akvariehobby. Honoraret ligger omkr. kr. 500-1000 som 

det højeste man kan forvente at få ved akvariehovbby møder.  

Jens Bruun omtalte Arvelunds fantastiske billeder og artikler, der havde været i Naturens Verden 

m.v., og at det derfor skønsmæssigt må regnes for et overordentligt godt foredrag.  

Dette var måske specielt velegnet til sådanne dage som Akvariets Dag i Århus eller andre tilsv. man 

kunne tænke sig at lave på Sjælland.  

referent   jvbruun 


