
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiftet den 4.marts 1945 
 
 

Nyhedsbrev fra DAU 
Den 1. april 2013 
 
Vi vil fremover fremsende et  
nyhedsbrev månedligt, for at 
informere om aktiviteterne i 
bestyrelsen mm.               
        www.danskakvarieunion.dk 

Her er der plads til en annonce 
                                

            

Her er der plads til en annonce 
 

                  
 

Medlemsforeninger i DAU: Status pr. 1. april 2013.    

Aalborg Akvarieforening 
Alssund Akvarieforening 
Akvarie Fyn 
Akvariesiden.dk 
Avedøre Akvarieklub 
DanishShowGuppy 
Esbjerg & Omegns Akvarieklub 
Gersagerparkens Akvarie Forening 
Holbæk Akvarie Klub 
Horsens Akvarieklub 
Karlemosens Akvarieklub 
Københavns Akvarieforening 
Lyngby Akvarieforening 

Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
Poecilia 
Randers Akvarieforening 
Roskilde Akvarieforening 
Silkeborg Akvarieforening 
Skive & Omegns Akvarieforening 
Storkøbenhavns Akvarieklub 
Sydhavsøernes Akvarieklub 
Tønder Akvarie Klub 
Vejle Akvarieforening 
Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub 
Viborg Akvarieforening 
Århus Akvarieforening 
Ølstykke Akvarie Forening 

 
 
 

 
 
 

                                HUSK DAU’s GENERALFORSAMLING 
som afholdes i Vejle. 

 
                    Søndag den 7.april 2013 kl. 13.00  i Vejle Midtbyskole  

                      (tidl. Damhavens skole), Damhaven 13 B, 7100 Vejle 

http://www.danskakvarieunion.dk/


Dagsorden for ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær 
Bestyrelsen foreslår Poul Petersen som dirigent 
 

2. Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldige fuldmagter 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
 

5. Beretning fra udvalgene 
Dansk Akvariedommer sammenslutning v/Steen Larsen 

Førsteopdrætsregistrator v/Kim Mathiesen 

Opdrætskampagnen v/Heinrich Petersen 

Nordisk samarbejde v/Erik Lind Larsen 

Pasningsvejledninger v/Ole G. Nielsen 

6. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter og herunder fastlæggelse af kontingent 
 

7. Indkomne forslag 

Indkomne forslag fra bestyrelsen.: 
 
Vedtægten § 15 ændres således at den bliver i overensstemmelse med virkeligheden. De sidste 2 
generalforsamlinger har begge ligget før april, hvorfor § 15 ændres fra 
 
"§ 15. Indkaldelse. 
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i april måned." 
 
til 
 
§ 15. Indkaldelse. 
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i 1. kvartal af kalenderåret.  

 
Indkommet forslag fra Skive 
 
Forslag om ”påskønnelsesgave. Hele forslaget er vedhæftet 
 
Indkommet forslag fra Michael Hansen, Silkeborg Akvarie Forening 
 
 Det har i mange år været bøger som præmie til både forening og mand. 
  
I disse tider, hvor nettet har vundet meget frem, er der næsten ingen der bruger bøger. 
Så for at prøve at fremme interessen for opdræts konkurrencen forslår jeg følgende ændring: 
  
Til foreningskonkurrencen tildeles der kun et diplom til den vindende forening. 
  
Til den personlige konkurrence, udstedes et gave kort på kr. 500,- til en forretning eller forretnings 
kæde, som ligger nær den vindende person. Dette for at vi sætter pris på den enkelte opdrætter, da 
det er ham/hende der yder en stor indsats på dette område og ikke selve foreningen. 
  



Ser frem til at forslaget kan godtages, da denne eventuelle ændring godt kan iværksættes fra dette 
opdræts år. 
  
 

8. Valg 
Næstformand Tage Falz Billeskov (modtager genvalg) 

Sekretær Ole G. Nielsen (modtager genvalg) 

Kasserer Knud Erik Madsen (modtager genvalg) 

2 suppleanter, Kasper Rossing, Akvarie Klub Fyn 

2 revisorer, Per Kyllesbech, Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub 

                      Michael Hansen, Silkeborg Akvarieforening  

2 revisorsuppleanter, Poul Petersen, Københavns Akvarieforening 

9. Valg af arrangør for næste ordinære generalforsamling 
 

10. Eventuelt 
 

Generalforsamlingen er højeste myndighed, overfor hvilken alle tvivlsspørgsmål, samt afgørelser af 
bestyrelsen, vil kunne indankes. 
 
Generalforsamlingen består af 2 repræsentanter, valgt af hver af de tilsluttede foreninger/-klubber, der har 
betalt kontingent. 

 

Du finder DAU’s vedtægter her: 

http://www.danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=12 

  

Regionssamarbejde 

Det er muligt at benytte DAU’s hjemmeside til at informere om regionssamarbejde. Se på nedenfor viste link 

hvordan Region Sjælland benytter tilbuddet. Vil I vide mere om hvordan dette foregår, så kontakt DAU’s 

sekretær. 

http://www.danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&It

emid=16 

 

DAU’s Logo og PR-materiale 

Flere foreninger har forespurgt om de måtte sætte DAU’s logo på deres hjemmeside. Det er helt i orden. Vi 

har derfor lagt logo samt logo med teksten ”Medlem af” på vores hjemmeside, hvor de kan downloades. 

Endvidere har vi lagt DAU´s plakat samme sted, som frit kan benyttes. Ligger i menuen under forenings-

service. 

 

http://www.danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=12
http://www.danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=16
http://www.danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=16


  

Pasningsvejledninger. 

Vejledningerne som skulle være trådt i kraft 1.januar 2013, er nu udskudt til 1. januar 2014 ifølge en ændring 

i dyrehandlerbekendtgørelse foretaget af Fødevareministeriet. DAU fortsætter i samarbejdet med Dyrenes 

Beskyttelse, hvor vi forventer at kunne være færdige inden sommerferien.  

De første vejledninger omhandlende karpelaks er klar, men mangler en endelig godkendelse af 3 mands-

rådet. 

 

Foredragsholder 
 

DAU efterlyser stadig flere foredragsholdere. Er der foreninger, der ligger inde med emner, som 

ikke ligger på vores nuværende foredragsholderliste, hører vi gerne fra Jer. Mail til sekretæren: 

ole.g@privat.dk 

 

Medicin/desinfektionsmidler til hobby/kæledyr til fisk 

Sagen er gået i lidt dødvande i øjeblikket, men vi arbejder stadig på at komme i dialog med de respektive 

myndigheder. 

 

Tipskuponer  

Så er der atter lagt en tipskupon ind som har nr. nr. 13  

 

Opdrætskonkurrencen 

Reglerne er med øjeblikkelig virkning blevet ændret. Ændringerne kan læses på vedhæftede fil. 

 

Kontingent indbetaling foregår til: 

Sparekassen Balling’s Skive Afdeling: 
Reg.nr. 9312 Kontonr.: 000-03-71432 
 

Kontingent for 2013 er: 

Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2012, dog max 1000 kr.                                                                  

Associerede foreninger: 150 kr. 

mailto:ole.g@privat.dk


 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kommende aktiviteter: 

Poecilia afholder ungeføderweekend: V International Livebearer Weekend 

3.-5. May 2013, Preikestolen Fjellstue, Stavanger, Norway 
Læs mere her: 
 http://www.poecilia.org/start/default.asp?page=289 

 

Region Sjælland afholder fællesmøde den 26. maj kl. 13.00 i Ølstykke med Thue Grum-

Schwensen, som holder foredrag om fisk, der kan holdes i havedamme om sommeren. 

  

Region Sjælland afholder aquadag den 15. september i Ølstykke med 2 foredrag (Peder Bach, 

Den Blå Planets tilblivelse, Små guramier (lakridsguramier) ved Helene Schoubye), quiz, og 

auktion.  

 

Køge Akvamesse 2013 afholdes den 27.oktober 2013, kl. 10.00 – 16.00 
i Køgehallerne, Ved Stadion 2, 4600 Køge 
Læse mere her: www.Akvariemesse.dk 
 
 
 
 
Har du/I kendskab til et arrangement som bør omtales, så send information herom til vores sekretær: 
Mail: ole.g@privat.dk 

Ønsker du/I ikke at modtage nyhedsbrevet mere så send til en mail herom til ole.g@privat.dk 

http://www.poecilia.org/start/default.asp?page=289
http://www.akvariemesse.dk/
mailto:ole.g@privat.dk
mailto:ole.g@privat.dk

