
REFERAT AF DAU KREDSMØDE 

 

DAU Kredsmøde onsdag den 19. november kl. 19.30 hos Hans Ole Kofoed (HAK), Valmuevej 6, 

4300 Holbæk. 

 

Foreninger til stede: Vestsjælland, Karlemoseparken, Holbæk og Ølstykke 

Afbud: Roskilde 

 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Orientering fra DAU og Kredsen  
       v/ kredsformanden 

3. Økonomi  
       v/ kredskassereren 

4. Aktiviteter frem til næste møde 
Beslutning om afholdelse af udstilling i forbindelse med Akvadag 

Evt. nedsættelse af et udvalg til at stå for forberedelserne 
5. Orientering fra klubberne 

Holbæk 
Karlemoseparken 

Roskilde 

Vestsjælland 

Ølstykke 

6. Konstituering 
Valg af formand, kasserer og referent 

7. Næste møde 
(afhænger af beslutningen under pkt. 4) 

 

Ad. 1.   Godkendt uden kommentarer 

 

Ad. 2.   Formanden orienterede følgende fra DAU’s delegeretmøde (referat herfra var ikke kommet    

             endnu): 

             Der var kun få fremmødt heraf 2 kredsformænd, nemlig fra kreds 2-3 og kreds 4, og en  

             person fra Poecilia. Der havde været et interessant foredrag om søer i det danske landskab. 

             Erik Lind blev valgt til ny kasserer, medens den tidligere kasserer Lone blev revisor             

             sammen med Poul Petersen. Formanden blev genvalgt. Der blev stadig arbejdet på at få den  

             nye hjemmeside godt i gang. Dette har bla medført af vores kredsmateriale på VAT’  

             hjemmeside er overflyttet til DAU’s hjemmeside for kredsene. Kreds 1 har meddelt at de  

             ikke ønsker at gøre brug af denne tjeneste. 

             Der havde fra formanden været fremsat et forslag om at nedlægge kredsene og fremover  

             lade dem følge den politiske opdeling med regioner. Det var så meningen at  

             forretningsudvalget skulle udpege kontaktpersoner i regionerne. Dette forslag havde  

             Per sat sig kraftigt imod, bl.a. fordi det var meget løst og upræcist formuleret, samt at det  

             efter Pers mening ville ødelægge det gode samarbejde, der trods alt er i nogle af kredsene.  

             Det blev herefter besluttet, at FU skulle lave et gennemarbejdet forslag herom til næste  

             delegeretmøde. 

             Aqua-Quizen blev aflyst da ingen foreninger var fremmødt. 

             VAT meddelte at de gerne ville arrangere næste delegeretmøde. 

 DM i hjemmebedømmelserne blev fastsat til afholdelse den 4-5.april 2009 

  



 Kredsen: 

 Kreds- og klubmesterskaberne for vores kreds afholdes den 22.marts 2009 

 En dommergennemgang af resultaterne afholdes den 29.marts i Holbæk fra kl. 13.00.   

 Carsten sørger for at booke lokaler. 

 VAT har fået ny formand og kasserer. 

 RAF har meddelt at de vil holde en pause i kredsarbejdet indtil videre. 

 

ad. 3     Kassereren kunne meddele, at RAF ikke havde indbetalt kontingent på 200 kr. Kredskassen  

             havde i dag et beløb på 371,75 kr. Næste udgiftspost ville blive de kommende  

             kredsmesterskaber i hjemmebedømmelse. Så måtte herefter se om der skulle indbetales igen 

 

ad. 4     Aktiviteter i kredsen. Her blev der drøftet muligheden for at afholde en akvarieudstilling i  

             Karlemoseparken. Formanden havde lavet et udkast om, hvad man skulle være opmærksom  

             på, hvad der skulle udføres i forbindelse med en udstilling. Et ret omfattende materiale.  

             Mange ting blev drøftet på mødet og en konklusion blev: 

 

                Vi afholder DM for klubakvarier klasse 2 og 3 (mindste størrelse er 200 liter) 

                Sidste frist for tilmelding er den 1/3 2009. (der skal stilles et depositum på 250 kr.) 

                Vi afholder sideløbende hermed en ”traditionel” Akvadag med foredrag, quiz og auktion 

                Der afholdes delegeretmøde for DAU’s foreninger 

                Dato for arrangementet fastsat til 31/10 – 1/11 2009 

                Gratis adgang til akvarierne, men betaling til Akva-dagen 

                Hvem præmierer DM-akvarierne? DAU? 

 

            Der blev nedsat et udvalg bestående af: 

 

 Kredsformanden Per Kyllesbech-Petersen per@kyllesbech-petersen.dk 

 Johannes Noval (VAT):  johannes@noval.dk 

 Hans Ole Kofoed (HAK):      ilho@webspeed.dk 

 Kaj Hansen, (Karlemoseparken): kajhansen.dk@gmail.com 

 Ole G. Nielsen (ØAF):       ole.g@privat.dk 

 

            Hans Ole udarbejder snarest en skrivelse til foreningerne om arrangementet og tilmelding af     

            DM akvarier 

 

ad. 5   Orientering fra klubberne 

           Holbæk:  
           Det kører stille og roligt. Man mødes i klublokalet hver onsdag, hvor man taler og hygger sig  

           sammen. Har fået et par nye aktive medlemmer. 18 medlemmer i alt. 

           Karlemoseparken: 

           Også stille og roligt. Der er kommet nye medlemmer. Man har haft et par hyggetur bla. til  

           Burg’s hajakvarie, samt en minibustur til akvariebutikker på Fyn og i Jylland. Klubben har  

           fået tilbudt nogle flere lokaler. Arbejder på at få lavet en aktivitetskalender på deres nye  

           hjemmeside. 

           Vestsjælland: 

           Det samme, det går stille og roligt, men på flere møder har der kun været bestyrelsesmedlem- 

           mer til stede. Man fået Lars Christensen fra HAK til at arrangere en fototur til Novo’s store  

           saltvandsakvarie i Kalundborg. Man er i gang med at lave næste års kalender, som kan  

           bestilles via foreningens hjemmeside til en pris af 60 kr. pr. stk. Der er åbnet en ny  

           Hjemmeakvariebutik i Rosted. Kan findes via hjemmesiden: www.akvariestuen.dk 
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           Det overvejes, om man skal ændre mødeaktiviteterne, for at få flere deltagere. Fx  

           hjemmemøder og småture. Har mellem 40 og 60 medlemmer. Havebassingruppen fungerer  

           godt med mange deltagere hver gang. 

           Ølstykke: 

           Her arbejdes der stadig med det store filter projekt. 42 medlemmer. Rimeligt fremmøde. Har  

           lige haft et spændende hjemmemøde hos Henrik Emanuel, hvor han demonstrerede hvordan  

           man laver et Danmarkmesterakvarie. Der er godt gang i klubbens værkstedsområde, med at  

           lave baggrunde og reparere akvarier. Har mange opdræt, som tilmeldes til DAU. Men  

           opdrætterne er meget skuffede over, at opdateringen på DAU’s hjemmeside er meget  

           langsommelig. 

 

ad. 6   Genvalg til samtlige. Per (VAT) er formand. Hans Ole (HAK) er kasserer. Ole (ØAF) er  

           referent. 

 

ad. 7   Næste møde er fastsat til onsdag den 4. marts kl. 19.30 i Karlemoseparken klublokale 

 

                                        Adresse: Karlemosevej 37 kælderen, adgang fra gavlen 

             4600 Køge 

 

Referent: Ole G. Nielsen (ØAF) 

            


