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Visioner for DAU 
 
Fundet i arkivet - er de også aktuelle i 
dag? 

 

I oktober 2000 blev der nedsat en 

arbejdsgruppe med henblik på DAU’s 

fremtid: 

 

Udkast til kommissorium for 

Fremtidsperspektivgruppen/ 

Initiativgruppen. 

Det er forretningsudvalgets indtryk, at 

flere og flere akvarieforeninger og -

klubber har problemer med at videreføre 

arbejdet, fordi færre og færre medlemmer 

ønsker at påtage sig ansvar og arbejde i 

bestyrelser og på andre nøgleposter. 

Samtidig har internettet medført, at mange 

akvarister ad denne vej finder sammen 

uden om de hidtidige foreninger. I den 

offentlige debat rejses spørgsmålet om det 

etisk forsvarlige i at holde ”vilde dyr” i 

fangenskab (selv om folk i almindelighed 

ikke forbinder akvariefisk med ”vilde 

dyr”, så berører spørgsmålet jo også 

akvarister). Dette er kun tre 

problemområder på tre forskellige 

niveauer. Der findes sikkert flere. Hvad 

skal vi i DAU og i akvarieforeningerne/-

klubberne gøre for at sikre 

akvariehobbyens overlevelse? 

Fortsættelse af kommissoriet er 

vedhæftet. 

 

I marts måned 2002 sendte arbejds-

gruppen resultatet af et omfattende 

arbejde til den daværende formand for 

DAU vedlagt diverse bilag. 

 

Gruppens arbejde er vedhæftet som 

bilag, hvor også bilag for resultaterne af 

en stor spørgeundersøgelse blandt  

akvarieforeningerne i Danmark er 

vedhæftet. 

 

Til orientering fik vi/arbejdsgruppen 

ikke nogen tilbagemelding fra DAU 

dengang om vores store arbejde. 
Vi kunne tænke os om der var nogle der 

vil lave en direkte handleplan på ideerne, 

for problemet er ikke blevet mindre i 

2013. 

 Landsdækkende - 

Akvariets DAG – 
 
Weekenden den 2.-3.november 2013 er 
afsat til en landsdækkende kampagne 
for at få flere medlemmer i de enkelte 
akvarieforeninger/klubber. 
 

Det er tanken, at alle foreninger i 

Danmark laver en event.  

 

Det kan være: 

 et åbent hus i deres lokaler, 

 inviterer til foredrag på byens 

bibliotek,  

 Opstiller et akvarie med en lille 

stand i et supermarked eller 

indkøbscenter. 

 Lave arrangement sammen med 

den lokale dyrehandler fx  efter 

lukketid 

 

 

Foreningerne indmelder til 

DAU´s sekretær, hvad, hvor og 

hvornår deres event foregår, 

senest den 1. oktober 2013.. 
 

DAU udarbejder pro-fabrikerede 

pressemeddelelser, som foreningerne kan 

benytte, gerne i forbindelse med at 

foreningen fortæller en historie, gerne om 

en af medlemmerne som har noget at 

fortælle. 

 

DAU vil forinden gå i pressen og fortælle 

om den landsdækkende AKVARIETS 

DAG og de mange events.  

 

Vi tror på, at vi på den måde kan skabe en 

interesse for akvariehobbyen, og de 

enkelte foreninger kan lave reklame for 

sig selv. 

 

Det giver naturligvis også DAU mulighed 

for at komme frem med vores 

synspunkter bl.a. om de rammer det 

officielle Danmark giver akvaristerne. 

 

Men for at dette skal lykkes, skal alle 

foreninger være med, være klar til at yde 

en indsats. 

 

 



Kalenderen 

Se nærmere om arrangementerne på   
      www.danskakvarieunion.dk 
 
 
15. september 2013 

Region Sjælland afholder Aquadag i 
Ølstykke. 
 
20 – 21 september 2013 

International Killiudstilling 2013 
Lørdag kl. 10-18; Søndag kl. 10-12 
Auktion om søndagen fra kl. 13 
       Valby Kulturhus 
Valgårdsvej 4, 2500 Valby 
        Gratis adgang 

27. oktober 2013 

Køge Akvariemesse 2013 kl. 10-16 
i Køgehallerne, Ved Stadion 2, 4300 
Køge. 

2.-3. november 2013 

Akvariets Dag 
 
2.-3. november 2013 

Messe i Skive 

 
 
 
 

 

Reklamer for DAU 
 
Din forening skal være stolte af, at 
være med i et fællesskab, så reklamer 
med det på jeres hjemmeside. 
 

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 foreningsservice. 

Endvidere vil vi snarest 

 lave en folder om DAU  

til brug i foreningerne  

til at orientere medlem- 

merne om, hvad DAU er. 

 

 

 

 
 

 

 

Pasningsvejledning 
Arbejdet skrider fremad. Vi kan snart se 

afslutningen på gennemgangen af hvilke 

fisk der kan holdes i selskabsakvariet. 

Det bliver dog mere spændende om 3 

mandsrådet, vil godkende den opstilling 

som vi er kommet frem til 

 

Anmeld dit opdræt 

direkte på 

hjemmesiden 
 
Det er vigtigt at fortælle at vi opdrætter 
vores egne fisk 
 

DAU har behov for at fortælle, at 

akvarister også opdrætter deres fisk. Vi er 

klar over at mange akvarister opdrætter 

deres fisk, nogen lidt i det små, og andre 

er det deres store interesse. Alle opdræt 

tæller med, så anmeld dit opdræt direkte i 

en formular på DAU´s hjemmeside. 

 

Bemærk de nye opdrætsregler – du skal 

ikke først lave et ”Bronzeopdræt” før et 

”Guldopdræt” 

Medlemsforeninger i DAU:                     
 
 

Foreninger medlem af DAU: 
 
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 
Randers Akvarieforening 
 
 
Roskilde Akvarieforening 
Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
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 

 


