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Referat fra bestyrelsesmøde i DAU Region Sjælland. 

Hvor?: Egedal Akvarieforening, Skolevej 9, 3660 Stenløse 

 Hvornår?: 09-09-2021, kl. 19:00 

Hvem?: Holbæk Akvarieklub ............................. Afbud 
Karlemosens Akvarieklub....................... (Ej tilstede) 

Roskilde Akvarieforening ....................... Afbud 

Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub ..... Tilmeldt 

Egedal Akvarieforening ......................... Tilmeldt 

Københavns Akvarieforening .................. Tilmeldt 

Storkøbenhavns Akvarie Klub ................. Afbud 
 

Dagsorden: 

1. Valg af referent (Egedal Akvarieforening) 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (følg linket 19-11-2019) 

3. Orientering fra formanden  

4. Økonomi  

5. Aktiviteter i Regionen  

➢ ”Aktivitetsudvalget”  

- Orientering om kommende arrangementer 

➢ DAS 

- Orientering fra DAS? 

- Samarbejdet med Region Sjælland 

- Skal regionale konkurrenceaktiviteter trækkes over i regionens eget 
aktivitetsudvalg? 

 

6. Orientering fra klubberne/foreningerne 

7. Fastlæggelse af næste møde (forslag: tirsdag 22. eller torsdag 24. marts 
2022 hos Holbæk Akvarieklub) 

8. Eventuelt 

 
Ad dagsordenspunkt 1 - Valg af referent 

Kim Nilsson – Egedal Akvarieforening (EAF) 
 

Ad dagsordenspunkt 2 - Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 
Ad dagsordenspunkt 3 - Orientering fra formanden  

Stort set intet nyt siden sidste møde. Corona har betydet at aktivitetsniveauet 
har været på et uhørt lavt plan. 
Der er heller ikke modtaget noget fra DAU som ikke er omtalt i 
nyhedsbrevene. 

 
Ad dagsordenspunkt 4 – Økonomi 

Hans Ole Kofoed havde måttet melde forfald til mødet, men havde orienteret 
formanden om, at der ikke har været bevægelser i regionens økonomi, så 

http://www.danskakvarieunion.dk/images/stories/sjaelland/regionsmoede_2019_11_19.pdf
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kassebeholdningen er fortsat 2706,98 kr. 

 
Ad dagsordenspunkt 5 - Aktiviteter i Regionen  

➢ ”Aktivitetsudvalget” 

Der var ikke mødt repræsentanter for aktivitetsudvalget, ligesom der 

ikke var fremsendt nogen orientering til formanden. 

Alle fremmødte var klar over at Køgemessen ikke afvikles i 2021, men 

forventes gennemført i november 2022 – Der skal følges op løbende. 

Ingen fremmødte var vidende om hvorvidt ”Vor levende hobby” fortsat 

er aktive på messefronten, og om de evt. har planer – Vi holder øje hver 

især. 

 

Københavns Akvarieforening (KA) foreslog, at regionen undersøgte om 

det kunne nås, at arrangere en akvadag allerede i november måned 

2021. 

- EAF undersøger muligheden for at låne lokaler med så kort varsel 

- Der var enighed om, at eventuelle foredrag skal fordeles så der bliver 

mindst et mere alment foredrag for ”almindelige nysgerrige akvarister” 

og måske også et foredrag hvor der er plads til at ”nørde igennem” på 

et emne. 

- EAF udsender en undersøgende e-mail til regionens foreninger, for at 

”stikke en finger i jorden” i forhold til opbakning til en hurtig akvadag, 

eller en akvadag i foråret, afhængig af lokalemulighederne. 

 

 

➢ DAS 

Der var ikke mødet repræsentanter op for DAS, og heller ikke 

fremsendt noget til formanden – derfor ingen orientering. 

 

Der var enighed blandt deltagerne om, at der i den grad er tale om 
manglende samarbejde mellem DAS og regionen. 

 
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub (VAT) og EAF kunne sammen 
berette, at henvendelser til DAS om hvornår de havde planlagt at afvikle 

regionsmesterskabet i hjemmebedømmelse (som traditionen tro, også 
kunne anvendes som klubkonkurrence), blev besvaret med ”larmende 

tavshed” 
Dette til trods for at VAT havde tilrettet den ”sædvanlige” tekst til 
regionens side på DAUs hjemmeside, tilrettet EAFs tilmeldingsblanketter 

og indsat de datoer vi tidligere havde aftalt i regionen at stile imod. 
Først efter at VAT havde ”vovet det ene øje” og lagt oplysningerne op på 

hjemmesiden, fik vi en kortfattet e-mail fra DASs formand som 
godkendte den udmeldte dato. DAS forholdt sig ikke til hverken tekstens 
udformning eller de fremstillede tilmeldingsskemaer. 
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Ovennævnte er desværre ikke en enlig svale.  

Regionens forventninger til kommunikationen mellem DAS som officiel 
konkurrencearrangør for DAU, og medlemsforeningerne, er som 

minimum, at der meldes ud til foreningerne i god tid om planlagte 
konkurrencer, og efter en konkurrenceafvikling hurtigt sender 

resultaterne af konkurrencen til foreningerne. 
 
Efter hjemmebedømmelserne i både 2019 og 2020 (som var udskudt til 

efteråret) burde resultater suppleret med det billedmateriale dommerne 
havde fra bedømmelserne, have været tilsendt foreningerne hver i sær 

og samlet til formanden (fra EAF) og webadministratoren (fra VAT). 
Dette var desværre ikke tilfældet – kun ved et tilfælde modtog 
webadministrator billedmateriale fra Jens V. Bruun længe efter 

konkurrencerne var afviklet. De offentliggjorte resultatlister er 
udarbejdet efter billedmaterialet, og ikke ud fra noget materiale fra DAS. 

 
Regionen forslår derfor følgende i forhold til konkurrencer under DAU: 
- Arrangøren (DAS) forpligter sig til at sende tekst og vejledning i 

tilmelding til konkurrencer til Regionen (formandskab og webadmin) til 
offentliggørelse på Regions-siden på DAU’s hjemmeside senest 2 

måneder før en konkurrence afholdes. 
- Arrangøren (DAS) forpligter sig til at sørge for at tekst- og 
billedmateriale fra konkurrencen tilsendes Regionen (formandskab og 

webadmin) til offentliggørelse på Regions-siden på DAU’s hjemmeside 
umiddelbart efter konkurrencens afholdelse. 

 
Hvis DAS ikke giver tilsagn om at efterleve ovenstående forslag, ser 
Regionen sig nødsaget til at arrangere regionskonkurrencerne selv og 

udelukkende bestille dommere ved DAS. 
 

Regionen forventer at DAUs bestyrelse er enig i ovenstående 
forpligtelser, idet konkurrencerne arrangeres i DAUs navn. 

 
 
Ad dagsordenspunkt 6 - Orientering fra klubberne/foreningerne 

- Egedal Akvarieforening: Vi har ligget underdrejet under Coronarestriktionerne, 
og har tilbudt medlemmerne at de kunne bestille en tid hvor der kunne åbnes 
for dem alene i lokalerne, så de kunne tilse deres akvarier. Det har stort set 
fungeret uden gnidninger. 

Derudover har bestyrelsen sørget for at fodre og efterfylde vand samt 
kontakte akvaristerne hvis der var ”noget der skulle foretages” i forhold til 

deres akvarie/fisk. 
Vi åbnede mandag 06-09-2021 hvor vi holdt grillaften for at fejre at vi nu 
igen kan ses i vores lokaler. 

Vi har klaret os igennem med stort set uændret medlemstal og er pt. ca. 18 
betalende medlemmer. 

- Københavns Akvarieforening: Vi har afholdt lidt foredrag i første kvartal 2020, 

og lykkedes med at arrangere en sommerudflugt til Superkoi ved Roskilde. 
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Deltog ved den udskudte hjemmebedømmelse i 2020 og havde 

dommergennemgang i december 2020. 

2021 har været præget af medlemsmøder og også foredrag via Zoom – det 

har fungeret fint. 

- Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub: Medlemstal: 19 medlemskaber - et 

fald på 5 under Corona, heraf 8 familie eller pensionistpar. 

Har normalt ca. 7 medlemsmøder om året plus faste ekstra-arrangementer. 

Har måttet aflyse forårsarrangement og sommerfest i både 2020 og 2021. 

Håber at kunne arrangere en julefrokost i år. 

Har udsat generalforsamling 2021 til 2022 - Bad forinden medlemmerne om 

skriftlig eller stiltiende accept af dette - og fik det. 

I samme forbindelse besluttedes det at gøre 2022 kontingentfri. 

Bestyrelsen har truffet beslutning om at nedlægge klubbens engagement med 

Spar Nord Bank. - Pengene er overført til en særskilt konto hos kassereren. 

CVR nr. også nedlagt. 

Grunden er stærkt stigende gebyrer og negativ rente uanset indestående - 

ca. 1400 kr. årligt. 

Vi kan p.t. ikke mønstre interesse for udstilling/messe, hjemmebedømmelse 

eller opdræt blandt medlemmerne. 

Ingen fysiske aktiviteter siden først i marts 2021: 

Medlemsbladet Pragtsmerlingen er udkommet i hele Corona-perioden 

Aktiviteter: 

Planlagt bestyrelsesmøde i oktober. 

Mangler at fastlægge 1 møde i efteråret, og julefrokosten samt 1. møde i 

2022. 

 
Ad dagsordenspunkt 7 - Fastlæggelse af næste møde 

Næste møde er hos Holbæk Akvarieforening tirsdag d. 22. marts 2022. 

 
Ad dagsordenspunkt 8 - Eventuelt: 

Ingen emner. 


