
REFERAT AF DAU KREDSMØDE 

 

DAU Kredsmøde onsdag den 1.april. 19.30 hos Karlemoseparken, Karlemosevej 37, 4600 Køge 

 

Foreninger til stede: Vestsjælland, Karlemoseparken, Haslev og Ølstykke 

Afbud: Holbæk 

 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Orientering fra DAU og Kredsen  
       v/ kredsformanden 

3. Økonomi  
       v/ kredskassereren 

      4.   Aktiviteter: Akvadagen 31. okt. og delegeretmødet 1. nov. 
Beslutninger i forbindelse med Akvadagen, akva-quiz 

DM i klubakvarier, DAU’s delegeretmøde m.v. 
5. Orientering fra klubberne 

Haslev 

Holbæk 

Karlemoseparken 

Vestsjælland 

Ølstykke 

      6.   Næste møde 

 

Ad. 1.   Godkendt uden kommentarer 

 

Ad. 2.   Formanden orienterede følgende fra DAU  

- der er blevet rykket for kontingent. Håber at alle har betalt 

- omtalte referat fra delegeretmødet 

- opfordrede kredsens klubber til at møde op ved det kommende delegeretmøde, da der 

kunne komme et oplæg om strukturændringer, som kan få betydning for foreningernes 

tilhørsforhold i kredse mm. jf. omtalen i sidste referat fra mødet hjemme hos Hans Ole 

              Kredsen: 

- Ny bestyrelse i Karlemosen 

- Cecillia har trukket sig fra formandsposten i RAF 

- René ny formand i Haslev, deltager igen  i kredsmøderne 

- VAT har fået ny formand og kasserer 

- Email adresser mm findes på kredsens hjemmeside 

- Ølstykke var eneste forening der deltog i kredsmesterskaberne for hjemmebedømmelse, 

og dommergennemgangen skete i Ølstykkes lokaler. 

  

Ad. 3     Kassereren meldte afbud til mødet. 

 

ad. 4      Akvadag og Delegeretmøde: 

 

              DM i Selskabsakvarier klasse 2 og 3                

  

              Der er tilmeldt deltagere fra KA, KAK Karlemosen, VAT, ØAF og Haslev. Holbæk er i     



               tænkeboks. Vi er enige om at Danmarksmesterskaberne derfor skal afholdes, ligesom der  

               var enighed om, at der ikke var grund til opkrævning af depositum. Dem der har betalt,   

               skal have det refunderet. Der skal sendes besked til deltagerne at de selv skal medbringe  

                podier/borde til akvarierne, samt en ”lille” plade til at sætte under benene, så gulvet ikke  

                bliver beskadiget. Udarbejde plan for opsætning og nedtagning.  

 

                Karlemosen skal sørge for slange/r til påfyldning af akvarier, samt tilslutning af strøm.  

                Karlemosen skal endvidere finde ud af prisen for vand, el og rengøring og give Per  

                besked. 

 

                Per skal bestille 2 dommere ligesom han skal finde ud af om DAU har pokaler. Ellers bør 

                DAU købe nogle.  

 

                DAS 

                Vi har ikke hørt fra DAS om de ville holde årsmøde i forbindelse med  

                arrangementet. Per rykker Steen 

 

                Fotokonkurrence 

                Betingelser og regler skal udarbejdes herfor 

 

                Aqua-Quiz 

                Vi prøver at sammensætte et stærkt hold fra kredsforeningernes medlemmer, som herefter  

                skal deltage i DM-konkurrencen 

                 

                Foredrag 

                Der var forslag om atter at høre om Aqua-scaping (find en foredragsholder på    

                www.Akvariesiden.dk ) Anden foredragsholder kunne være en af dommerne, fra DM  

                akvarierne, lavede gennemgang af bedømmelser ved hjælp af billeder (også af fejlene)  

                taget af VAT’s fotogruppe. 

 

               Auktion 

               Her skal vi finde tovholdere til indskrivning, auktionarius og opkrævning. Max 10 nr. pr.  

               deltager for at auktionen skal bliver overskuelig. 

 

               Prof-stande 

               Det kunne være en økonomisk god ide for kredskassen. Umiddelbart kunne der være plads  

               til 3-4 stykker. Forslag om hvem det kunne være sendes til Per 

 

              PR. 

              Hans Ole fra Holbæk vil gerne stå for dette. Der skal også laves en plakat. Allan Olssen  

              (ØAF) undersøger hvad trykning vil koste. 

 

             Økonomi 

             Kredskassen står for indtægter/udgifter ved salg af adgangsbilletter og 10% af auktionsind-   

             tægterne, samt prof stande.  Karlemosen står for indtægter/udgifter ved kantinesalg 

 

             Adgangsbilletprisen er 30 kr. for både medlemmer og ikke medlemmer. 

 

http://www.akvariesiden.dk/


           Tombola 

            Såfremt en sådan skal laves må det klares af Karlemosen alene, som selvfølgelig også    

            derved får overskuddet. Der skal søges herom hos Politiet 

 

            Delegeretmødet: 

 

            Vi skal tale med DAU om overnatning, bespisning, festaften mm. Der kan overnatte 5   

            personer i hver af de to værelser. Disse er reserveret til 100 kr. værelse. 

 

   Alle detaljer om udstilling, Akvadag og Delegeretmøde skal finpudses i det nedsatte udvalg 

 

ad. 5   Orientering fra klubberne 

           Haslev: 

           Har ingen klublokaler, men holder møderne hos medlemmerne. 38 medlemmer, 15 stk.     

           deltager som regel. Fået et medlem ind i bestyrelsen, som har stor akvaristisk viden. Skal til  

           at planlægge aktiviteter             

           Holbæk:  

           Ikke mødt 

           Karlemoseparken: 

           Også stille og roligt. 19 medlemmer heraf 13 aktive. Har haft omrokering i bestyrelsen.     

           Tager på indkøbsture bla til Kruså. Skal i gang med at udvide lokalerne. Den 18. maj får de   

            besøg af Peter Bach, som skal tale om cichlider i selskabsakvariet. Vil meget gerne have  

            etableret et blødtvandsanlæg. 

           Vestsjælland: 

           Det samme, det går stille og roligt. Har reduceret bestyrelsen fra 7 til 5 personer. Det  

           fungerer fint. De skulle have været med på en tur arrangeret sammen med RAF til Akvarie  

           West og til Fyn’s Akvariecentrum i Odense, men det er vist glippet. Overvejer i stedet for at  

           tage til Akvafauna i stedet for. Havebassin sæsonen starter. Forårstur til Hov Vig, et  

           fuglereservat hvor der også skulle være mange dafnier. Sommerfest i august. Plan for resten  

           af året skulle gerne laves inden sommer. Det kniber med at få medlemmer til at møde op. 

           Ølstykke: 

           Har besøgt Rødovre Akvarie Klub. Klublokalet er blevet ombygget og der er opsat flere store  

           akvarier. Påtænker at lave en udflugt til Hirtshals, hvor der findes et foderfirma der laver  

           ørredfoder mm. Vil samtidigt besøge akvariet i Hirtshals. Udflugter til Akvarie Østerbro og    

           Folehavens biologiske rensningsanlæg for ejendommens vaskeri hvori der også indgår  

           akvarier med fisk er under planlægning. der er lagt flotte foto af akvariefisk på vores  

           hjemmeside www.3650fisk.dk. Årets Fisk er i år Kobberpansermallen. Vi har også fået opsat  

           blødtvandsanlæg ved hjælp dialyseanlæg  

 

ad. 6   Næste møde finder udstillingsudvalget ud af, hvornår det skal være og hvorhenne. 

 

                                         

 

Referent: Ole G. Nielsen (ØAF) 

            

http://www.3650fisk.dk/

