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 DAU Kredsmøde onsdag den 23.04.2008 kl. 19:30 hos formanden, Skovagervej 14, 

Bringstrup, 4100 Ringsted.  

 

 

 Foreninger tilstede: Vestsjælland, Karlemoseparken og Holbæk  

Afbud: Ølstykke og Roskilde 

  

  

  

 Dagsorden: 
  

  

01 Godkendelse af referat fra sidste møde 

02 Orientering om DAU og kredsen 

03 Økonomi 

04 Aktiviteter frem til næste møde 

05 Orientering fra klubberne 

06 Næste møde 

  

  

Ad 01 Godkendt uden kommentarer 

Ad 02 Formanden Per startede med at byde Carsten Armand Nielsen (HAK) velkommen i besty-

relsen, og gik herefter i gang med orientering fra DAU og kredsen.  

DAU: Der var ikke meget at orientere om, idet der nu automatisk udsendes nyhedsbrev til 

alle klubformænd. Per fortalte samtidig at det nu var muligt for alle medlemmer af DAU at 

få tilsendt nyhedsbrevet ved tilmelding på DAU´s hjemmeside. 

DAU er fuldt i gang med udvikling og indkøring af den nye hjemmeside 

(www.danskakvarieunion.dk), siden er dog endnu ikke offentliggjort. Per regnede med at 

man på HB-mødet den 18. maj vil få oplyst hvornår den nye hjemmeside officielt igang-

sættes. Der vil efterfølgende også blive lagt en adgang til kredsens egen side. 

Hvis der er foreninger som har noget til HB-mødets dagsorden skal Per have besked så vil 

han tage det med under punkt 2 Orientering fra kredsene. 

AKVA-Messen i Randers og dermed formentlig også HB-mødet er blevet flyttet til 22.-23. 

november. 

Per opfordrede foreningerne til at indsende quiz-spørgsmål ind til DAU som så vil lave en 

quiz-bank hvorfra foreningerne kan indhente spørgsmål til klubaftenerne. 

Endelig gjorde Per opmærksom på at alle foreninger har mulighed for at sende en repræ-

sentant til HB-møderne (dog for egen regning) skal man deltage i frokosten ved næste HB-

møde skal man tilmelde sig senest den 11. maj. 

Johannes fra DAU´s Forretningsudvalg fortalte at man havde fået fat i noget DIAS-

materiale fra Ålborg som vil blive lagt på nettet således at man kan downlode det herfra til 

sine møder. Der vil blive tale om anvendelse af en lock-ind kode. Hans Ole bemærkede at 

man også kunne lægge diasserien på en CD/DVD. 

KREDSEN: 

Vi har afholdt en vellykket AKVA-dag i Karlemoseparkens Beboerlokaler med flere del-

tagere end ved sidste AKVA-dag. Der have været 48 betalende tilhører. Der havde været 2 

http://www.danskakvarieunion.dk/
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gode foredrag selvom det ikke var de forslåede foredragsholdere fra sidste kredsmøde. 

Alle klubber havde stillet med et quizhold og Ølstykke blev den endelige vinder. Der var 

forinden afviklingen af AKVA-dagen foretaget et stort arbejde omkring udsendelse af 

pressemeddelelse til såvel dag- som ugepressen, samt til et par lokalradioer i området. 

Dagbladet i Køge havde en efteranmeldelse som er rundsendt til klubberne. 

Årets hjemmebedømmelse blev afviklet den 30. marts 2008 med 8 deltagende akvarier fra 

Ølstykke og Vestsjælland i 4 klasser. Heraf blev 3 akvarier indstillet til DM.: 

Klasse 2 v/Henrik Emanuel (ØAK) 

Klasse 2 junior v/Mathias Noval (VATK) som efterfølgende vandt DM og 

Klasse 4 v/Mathias Noval (VATK) 

Det var et lille DM som blev afviklet idet kun kreds 1 og 2-3 deltog. DM resultaterne kan 

ses på DAU¨s nye hjemmeside. 

Kredsens resultatliste og billeder på vores egen hjemmeside. Ved den efterfølgende gen-

nemgang af kredsbedømmelse v/Lone Nørrevang i VATK mødelokale hvor Ølstykke var 

inviteret til at deltage  blev diplomer udleveret til VATK´s deltagere. Ølstykke har efter-

følgende fået tilsendt diplomerne. 

Per foreslog at man evt. fremover lavede et kredsarrangement hvor kredsbedømmelserne 

blev gennemgået evt. i forbindelse med et foredrag. Mødet skulle holdes et centralt sted i 

kredsen. Dette var der fuld opbakning til. 

Per så gerne at man i klubberne fik lavet mere PR for at få flere deltager til hjemmebe-

dømmelserne. 

Per meddelte at Sydhavsøerne før sidste kredsmøde havde meddelt at de trak sig fra kreds-

arbejdet, og at Haslev ikke havde kommet med nogen reaktion på kredsens meddelelse 

om, at de betragtes som udmeldt, da de igennem længere tid ikke er kommet til møderne 

og ikke har betalt kontingent. 

 Endelig fortalte Per at Karlemoseparken og Ølstykke havde haft formandsskifte og de nye 

formænd er Kaj Hansen og Allan Olssen.       

Ad 03 Svenne har meddelt at han trækker sig fra kredsarbejdet og hermed også kassererposten 

men Holbæk har fået Hans Ole til at overtage posten. Det var meddelt forinden mødet at 

der skulle ske kontingent betaling med kr. 200 fra hver enkelt klub.  

Ad 04 Per foreslog jævnfør ovenfor et fælles kredsarrangement i forbindelse med gennemgang af 

kredsbedømmelserne. Og 

Karlemoseparken foreslog en udstilling. De havde fra boligselskabet fået oplyst, at de godt 

kunne låne de 2 beboerlokaler i godt en uge til en eventuel udstilling. De kan imidlertid 

ikke løfte opgaven selv og hørte om interessen for en sådan udstilling. Herefter var der 

debat om afvikling af en udstilling og de enkelte foreninger gav udtryk for interesse via 

deltagelse med nogle akvarier. Karlemoseparken blev opfordret til at arbejde videre med 

sagen. En udstilling kan dog tidligst komme på tale i efteråret 2009.  

Ad 05 Holbæk: 

Det kører stille og roligt med en 10-12 medlemmer om onsdagen i vores kælder. Vi skal 

holde sommerafslutning i juni. 

Karlemoseparken: 

Man er 14 medlemmer hvoraf ca. 5 møder op på klubaftenen. Den 24:05 er der tur til Burg 

hvor man skal se AKVA-centret i Burg. 

Roskilde: 

De arbejder på en ny hjemmeside ellers intet at bemærke. 

Vestsjælland: 

Man er ca. 40-50 medlemmer. Der er oprettet ny hjemmeside primo april www.VATK.DK 

http://www.vatk.dk/
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den gamle hjemmeside linker til den ny. Der er ikke den store medlemstilgang og gamle 

medlemmer deltager ikke så meget. Man har forsøgt med at maile rundt med nyhedsbrev 

et par dage før møderne. Vestsjælland og Roskilde har i vinter været på en fællestur til  

Ålborg og i sidste uge havde der været et tur til København for at se på akvarieforretnin-

ger. Den 5.5. starter havebassinsæsonen men man har endnu ikke fået fastlagt de 7 have-

besøg man plejer at afholde. Vestsjælland skal den 25.05 også til Burg. Og endelig afhol-

des der sommerfest den 14.06. 

Ølstykke: 

Er i fuld gang med nyindretning af deres lokaler.       

Ad 06 Næste møde holdes onsdag den 12. november kl. 19:30 hos Hans Ole Kofoed Valmuevej 

6, 4300 Holbæk 

  

  

  

  

 

 

 

Carsten Armand Nielsen 


