Kredsmøde den 10. maj 2007.
Mødet blev afholdt i RAF’s lokale
Deltagere:
Karlemoseparkens Klub
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
Holbæk Akvarie Klub
Ølstykke Akvarie Forening
Roskilde Akvarie Forening
Fraværende var:
Haslev
Sydhavsøernes Akvarieklub
Dagsorden:
Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde:
Dette blev godkendt
Pkt. 2: Orientering fra DAU v/formanden:
Formanden orienterede om enkelte punkter fra HB møde afholdt den 28/1 2007
-

-

-

-

man havde blandt andet diskuteret referatet fra Delegeretmødet, som var af en sådan
beskaffenhed at det var svært at godkendte dette. Men det blev alligevel taget til efterretning
af HB.
vandrepokaler overgår til en akvarist, hvis en pokal vindes 3 gange i træk eller vindes i alt 5
gange. Holbæk fortalte om en manglende pokal, som man flere gange havde efterlyst. Per
opfodrede HAK til at henvende sig til Christian for at få løst problemet. Per kunne
endvidere oplyse, at HB havde besluttet, at pokalerne skulle ud til vinderne så hurtigt som
muligt. For vores kreds vedkommende ville det dreje som om juniorpokalen til Mathias
Noval (VAK) og pokalen for klasse 3 til Henrik Emanuel (ØAF).
kreds 1 orienterede om deres fotokursus, hvor kreds 2 var repræsenteret med 5 deltagere fra
Ølstykke.
kreds 2. Per oplyste om problemerne med at få dommere til kredsmesterskaberne med Steen
Larsen. Manglede i øvrigt regninger fra dommerne. Var også utilfreds med at vores kreds de
sidste 2 gange havde haft dommere udenfor sjælland, som gav ekstra store regninger i
forbindelse med ”bropassager”.
kreds 4. Her sker ikke så meget. Da havde været et eller andet arrangement med
ungefødende arter.
kreds 5. Der var store problemer med formanden fra Esbjerg akvarie forening. Man ville
starte en ny kreds op uden Esbjerg.
kreds 6. Kører heller ikke tilfredsstillende. Man ville indkalde til et fællesmøde herom i
kredsen.
Opdrætskonkurrencen. Kører stabilt.
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DAS. Aktivitetsniveauet er ikke blevet bedre efter ny bestyrelse er trådt til. Efter forlydende
skulle der være planer om at afholde et dommerkursus i Jylland. Ølstykke efterlyser et
tilsvarende kursus for sjælland, da foreninger har 3 medlemmer, som er meget interesseret.
Udlån. Materialerne er ved at blive tilbageført fra Ålborg uden opdatering. Alt samles hos
udlånsregistratoren.
Hjemmesiden. Der er ved at blive fornyet. Arbejdet hermed udføres af DAU’s formand og
sekretær. Man kan læse mere herom på DAU’s nuværende hjemmeside. Man havde
modtaget materiale fra et udbyderfirma, men dette var så dårligt, at det ikke var brugbart.
Delegeretmøde. Dette afholdes hos VAF. Her vil bl.a. skulle indgå en temadag om hold og
holdninger omkring akvariefisk, som kunne være habitat-beskyttelse, med-import, faunaforurening, sprøjtemalede og farveinjekterede fisk, uegnede akvariefisk mm.
Dato for mødet mangler, ligesom VAF ikke rigtigt har hørt noget om tema-dagen endu.
DM-hjemmebedømmelse. Der har været problemer med at få dømt klasse 12 akvariet.
Kommunikationsproblemer med et forkert telefonnummer. Danmarksmestre i kreds 2 blev
Mathias Noval (VAF- junior) og Henrik Emanuel (ØAF-klasse 3)
Akva-quiz .Dette missede sidste år i Århus. Ølstykke vil i år repræsentere kreds 2
Akva-dagen i Holbæk. Der havde været 34 betalende gæster. Der manglede dog deltagere
fra RAF, Sydhavsøerne og Haslev. Svend fra KAK havde lavet nogle gode – både lette og
svære – spørgsmål. ØAF vandt quizzen. John Møller Andersen’s foredrag uden lysbilleder
havde været godt. Fotogruppen fra VAF fortalte om deres metoder til fotografering ved
hjælp at et flot PowerPoint program. Det havde været en god dag.

Pkt. 3: Økonomi v/kassereren:
Kassebeholdningen var før akva-dagen på 753,75 kr. Når alle regninger var opgjort fra akva-dagen
var der et overskud på 100,00 kr. Per havde et udlæg med på 404 kr. for kørsel ved kredsmesterskaberne. Haslev mangler stadig at indbetale kredskontingent på 400 kr. Der er altså stadig lidt
penge tilbage i kassen. Sven laver et opstillet regnskab til næste møde.
Pkt. 4: Aktiviteter frem til næst møde:
Man endes om at vi stadig skulle have en Akva-dag, og som hidtil om foråret. Bliver rejst på næste
kredsmøde.
RAF oplyste at de havde købt en standplads på Roskilde Dyrskue på 24 m2 i perioden den 8.-9. og
10. juni., hvor man også havde fået tilladelse til at sælge udstyr mm. Man havde også fået
forskellige sponsorgaver til brug for publikumskonkurrencer. Kredsforeningerne blev opfordret til
at deltage både med fysik hjælp og som deltagere på standen, gerne med akvarier. RAF ville selv
bl.a. opstille et stort akvarie på 2,50 x 0,40, 0,40 meter.
Man kan læse meget mere om arrangementet på RAF’s hjemmeside under punktet kontakt
Pkt. 5: Vedtægter
De af Per foreslåede ændringer blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 6: Orientering fra klubberne:

Karlemoseparken:

Klubben har fået nye lokaler med flere reoler. har for tiden 21 medlemmer. Ny formand har man
også fået. For at have disse lokaler kræves det at hovedparten af bestyrelsen bor i ejendomskomplekset.
Haslev:
Ingen fremmødte fra klubben
Sydhavsøerne:
Ingen fremmødte fra klubben
Holbæk:
Der er ”kun” aktivitet i klubkælderen hver onsdag, hvor 8-12 medlemmer møder op. Har 15
betalende medlemmer.
Ølstykke:
Klubben har et højt aktivitets niveau. Møde hver mandag hele året rundt. ca. 50 medlemmer. Har
haft flere arrangementer uden for klublokalet med mange deltagere bl.a. har vi været i Danmarks
Akvarium, Bonnie Dyrecenter i Værløse og hos Holger i Skibby efter lukke tid. Haft en par enkelte
foredrag afholdt af vores medlem Peter Sandbeck om artsbestemmelser af fisk, latinske navne og
om fisks åndedrætsorganer. I øjeblikket arbejder vi på et stort projekt med et sumpfilter, et
rislefilter samt udførelse af en indvendig dekoration, alt sammen i forbindelse med et 400 liters
akvarie.
Roskilde:
Har en god medlemsskare, som fordeler sig over store strækninger på sjælland. Foredrag til hvert
eneste møde. Overvejer at lave hjemmemøde for at få et mere socialt arrangement op at stå. Er i
fuld gang med at få arrangementet på Roskilde Dyrskueplads op at stå. Fortalte om hjemmesiden
Akvarieviden.dk, hvor foreningerne gratis kunne omtale deres klub. Omtalte PostDanmark’s
omslag til reklamer, hvor der havde været et tema om kæledyr, bl.a. om farvede fisk. Artiklen vil
blive lagt ud på klubbens hjemmeside.
Vestsjælland:
Har stor aktivitet, da foreningsstrukturen med forskellige undergruppe giver en møde om ugen.
Havebassingruppen har lige haft deres første møde med 21 gæster. Ellers har man haft besøg af Jens
Bruun, som fortalt om akvarieplanter, Jørgen Vimo om Galapagos øerne og Amazonas, Max
Bjørneskov om hans tur til Panama og om farvefrøer. Has Ole havde været på besøg og fortalt om
”Før hjemmebedømmelse”, man det gav desværre ikke det store resultat. Fotogruppen havde været
rundt hos forskellige steder, også hos andre foreninger medlemmer, for at tage billeder til årets
kalender. Ellers har man også haft spontane ture til forretninger. I øjeblikket er man i gang med at
arrangere en pinsetur og en sommerfest.

Pkt. 7: Næste møde.
Afholdes hos Karlemosens Akvarieklub onsdag den 21. november 2007 kl. 19.30.

