
 

Egedal Akvarieforening - Holbæk Akvarieklub - Karlemosens Akvarieklub - Københavns Akvarieforening - Roskilde 

Akvarieforening - Storkøbenhavns Akvarie Klub - Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 29. marts 2022 hos Hans Ole Kofoed, Holbæk 
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 Københavnes Akvarieforening…………………. Afbud 

 Storkøbenhavns akvarieklub…………………..  Afbud 

 Karlemosens Akvarieklub………………………….intet hørt 

 Dansk Dommersammenslutning………………Intet hørt 

 

1. Valg af referent: 

           Hans Ole Kofoed valgt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

           Godkendt 

 

3. Orientering ved formanden  

Savner referat fra DAU- generalforsamling. 

Allan KA, har givet indtryk af, at hans akvarie er blevet bedømt ved en 

hjemmebedømmelse. Der har ingen tilmeldinger været til regionsmesterskaber. Så vi 

må regne med, at det er en lokal konkurrence. Vi har intet hørt fra DAS. 

 

Det fremgår heller ingen steder, at der har været indbudt til DM i år. Der står intet om 

dette på DAU´s hjemmeside. Det er DAS, der står for afholdelsen. 

 

Karlemosens Akvarieklub har ikke betalt kontingent il DAU, og ikke reageret på vores 

indkaldelse de sidste 2 gange, hvorfor vi regner med, at de ikke ønsker at være med i 

fællesskabet. Såfremt de fortsat vil være med, kræver de, at de indbetaler kontingent 

til DAU. 

 

4. Økonomi 

Kassebeholdning er 2.706,98 kr. 

 

5. Aktiviteter i regionen 

Aktivitetsudvalget 

Der var usikkerhed omkring hvem de var medlemmer af aktivitetsudvalget og hvem de 

var tovholder. 

De var hovedsagelig KA de var tovholder men Ole fra Roskilde og Hans Ole fra Holbæk 

deltog, ligesom Jan Lyngdorf repræsenterede Egedal. 

Der var enighed om, at udvalget ikke havde flere opgaver end det fremstød de ar i 

City2, hvorfor vi indtil videre betragter det som nedlagt. 

 

Aquadag 

Der var enighed om, at vi skal have en søndag i efteråret, hvor vi mødes. 

I Jylland har man god tilslutning til auktioner. Så vi planlægger med en søndag i ultimo 

oktober med en ”Den sjællandske aqua-auktion og foredrag”. 
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Der skal være fokus på auktionen, hvor bidragsyderne skal betale 10 kr. for at komme 

med bidrag til dækning af udgifter og besvær. Endvidere skal der en uge før indsende 

en liste over deres auktionsgenstande til Kim Nilsson (kim@fokuban.dk). Dette for, at 

han kan udarbejde et powerpoint over auktionsgenstandene. 

 

KA har tidligere givet udtryk for, at de godt kunne stille lokaler til rådighed. Såfremt de 

ikke kan afholdes dagen i Ølstykke. KA giver Kim Nilsson besked. 

 

Der skal være et enkelt foredrag på akvarieholder niveau. Hans Ole tilbød sig med sit 

”Sådan får du et smukt akvarie”. Hvis ingen andre emner fra KA og KAK bliver det 

sådan. 

 

Regionsmesterskaber 2023 

Selv om der ikke har været bedømmelse i år, indbyder vi igen i foråret 2023. Vi 

anmoder DAS om datoer. 

 

6. Foreningerne rundt 

Egedal akvarieforening 

Klubbens mangeårige formand Ole G. Nielsen er afgået ved døden siden sidste møde. 

Egedal er åbnet i gen efter Corona, hvor de mødes hver mandag kl. 19.30 i egne 

lokaler. De er pt- 19 medlemmer. 

 

Holbæk 

Har 13 medlemskaber, heraf 4 med ægtefæller. Holder hjemmemøde 1 x mdr. 

Tager tur til Den Blå Planet i april.  

Klubben havde 50-års jubilæum i 2021 som blev fejret med en havefest. 

 

Roskilde 

Havde 75 jubilæum i 2021. Fik et gratiale fra Roskilde Kommune på 7.500 kr. 

16 medlemmer som mødes 1 x mdr. i lokaler på en skole. 

Har planer om en Tysklandstur sammen med KA. Blev opfordret til at udbyde 

arrangementet til hele regionen. 

 

Vestsjælland 

Havde ikke generalforsamling i 2021 pga. corona. 

- Kun medlemsbladet Pragtsmerlingen var aktiv i hele perioden med Corona 

- Mødeaktivitet siden sept. Med hjemmemøder. Svært at finde steder at holde møder. 

- Nyvalgt kasserer. Opsagt bankkonto. I stedet oprette privatkonto hos kasseren og 

sekretæren. Alle foreninger har nu ikke en bankkonto grundet de store gebyrer. 

- Bestyrelsen ændret med ny næstformand (per Kyllesbeck). 

- 21 medlemmer. Der kommer 7-10 til møderne. 

 

 

Næste møde 20. eller 22. september 2022 hos KA. 

KA melder endelig dato og sted til formanden Allan Olssen 

 

7. Eventuelt 

Intet at refererer.  


