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Jubilæum i Viborg Akvarieforening. 
 

 

Viborg Akvarieforening har holdt et stort 

jubilæumsarrangement med foredrag og fest 

i september. Jeg har selv været med til flere 

af Viborg Akvarieforenings arrangementer, 

men var desværre forhindret denne gang. 

Jeg syntes også det her skal nævnes, at to 

medlemmer har været med i foreningen i alle 

50 år. Det er Gunnar Laursen og Poul Erik 

Kristensen. 

Fra DAU skal lyde et stort tillykke 

til de 3 jubilarer! 

 
Gunnar var en af foredragsholderne.  

 

Du kan læse mere her: 

https://viborg-akva.dk/50-ars-jubilaeum-

formanden-har-ordet/  

 

 

https://viborg-akva.dk/50-ars-jubilaeum-formanden-har-ordet/
https://viborg-akva.dk/50-ars-jubilaeum-formanden-har-ordet/
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I anledning af forretningens 50 års jubilæum, 

inviterer vi til reception. 

 

Lørdag den 5. oktober, fra kl. 10 – 16 

 

Hvor vi byder på forfriskninger og ekstraordinært 

gode tilbud 

(følg med på facebook-siden) 

 

Receptionen finder sted i forretningslokalerne på 

Jernbane Allé 7, 7480 Vildbjerg 

 

Vi glæder os til, at se vore kunder, 

handelsforbindelser og venner af huset. 
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Kort over City2 på næste side. 
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https://viborg-akva.dk/event/benny-hubel-fortaeller-om-bl-a-corydoras/  

https://viborg-akva.dk/event/benny-hubel-fortaeller-om-bl-a-corydoras/
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Så er der ikke længe til Køge akvariemesse – det foregår nemlig d. 23/11 kl 10-17 og d. 24/11 kl. 

10-15 i Køge hallerne, Ved stadion 1, 4600 Køge. 

Messen kommer til at indeholde udstillere fra både Danmark samt Tyskland og vil byde på både 

salgs- og udstillingsstande.  Så hvad enten du er ude efter et godt tilbud, lidt inspiration til akvariet 

derhjemme eller bare lidt tips og tricks så kom til Køge og få en god weekend i akvariehobbyens 

tegn. 

Der er stadig plads på messen såfremt du/I ønsker en salgs- eller infostand, så skriv en mail til 

info@akvariemesse.dk eller ring til Lau på 28152456 med info om hvor meget plads du/I ønsker. 

Mvh Messearrangør Lau Christophersen. 

    
 

Du kan følge med på Facebook og internet på følgende adresser: 

https://www.akvariemesse.dk/   og 

https://www.facebook.com/Akvariemessedk-1097509823753128/ 
 

 

 

mailto:info@akvariemesse.dk
https://www.akvariemesse.dk/
https://www.facebook.com/Akvariemessedk-1097509823753128/
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Foredrag om L-maller og grenmaller den 16. november 2019 i Vejle Akvarieforening med Norman 

Behr og Daniel Konn-Vetterlein. 

 

https://vejleakva.dk/  og Facebook ”Vejle Akvarieforening”. 

Programmet for dagen opdateres her:  

https://vejleakva.dk/index.php/artikler-fra-forsiden/520-vejleakvadag2019.html 

 

 

 

Ny bankkonto. 
Dansk Akvarie Union har fået ny bankkonto. Det er hos Sparekassen Kronjylland, Vorbasse 

afdeling, og nummeret er Reg.: 6233 konto: 0014593470. 

 

 

https://vejleakva.dk/
https://vejleakva.dk/index.php/artikler-fra-forsiden/520-vejleakvadag2019.html
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Opdrætskonkurrencen 2019. 
Konkurrencen er godt i gang, og vores internetside er opdateret med opdræt og stillingen som kan 

læses på vores internetside http://www.danskakvarieunion.dk/ under konkurrencer. 

Der er desværre ikke flere bronzenåle tilbage, så i år uddeles der kun guld- og sølvnåle samt 

diplomer. 

 

Det næste DAU nyhedsbrev. 
 

 

Det næste nummer af vores nyhedsbrev 

ligger i hovedtræk allerede klar. Der mangler 

selvfølgelig lige at blive tilføjet de aktuelle 

arrangementer.  For at gøre nyhedsbrevet 

mere interessant for akvarister som ikke 

deltager i konkurrencer og lignende, vil der 

fremover være et antal artikler med, og vi 

bruger igen det gamle navn for det blad, som 

DAU udgav i perioden 1947 til 1970. 

Vi skal ikke til at lave et stort trykt blad som 

dengang, men målet er at udsende et blad i 

pdf format med indholdet fra nyhedsbrevet, 

krydret med artikler og foreningsmeddelser. 

Tænk på Dansk Akvarie Blad som en 

reklamesøjle for jeres forening. Det skulle 

gerne komme ud til akvarister, som ikke er 

tilknyttet en forening, og bruger foreningerne 

det til at fortælle om egne arrangementer, er 

der måske en chance for at tiltrække nye 

medlemmer til foreningerne. Vi bruger den 

samme mailliste til udsendelse, som vi har 

gjort med nyhedsbrevet, og om bestyrelserne 

i de enkelte foreninger vil videresende det til 

medlemmerne, som for eksempel 

Københavns Akvarieforening gør, er 

selvfølgelig op til foreningerne, alle kan 

tilmelde sig gratis. Ved at lave det på denne 

måde, er der ingen omkostninger til trykning 

og forsendelse. 

Opbygningen af bladet vil være logisk. Det 

starter med et par artikler samt annoncer fra 

sponsorer og arrangementer, efterfulgt at 

nyhedsstof fra DAU, som vi kender det fra 

http://www.danskakvarieunion.dk/
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nyhedsbrevet. Til sidst vil der være plads til 

mødemeddelser for alle Dansk Akvarie 

Union’s medlemsforeninger. Modtager vi 

ikke noget fra foreningerne, så vil foreningen 

kun blive nævnt med logo og link i form af 

internetadresse. Disse foreningssider er der 

tyvstartet på allerede i dette nyhedsbrev. Jeg 

har været ude og snuppet oplysninger fra 

jeres internetsiders kalendere, men det er 

kun denne gang jeg laver dette opsøgende 

arbejde. Fremover bringes det vi modtager 

på e-mail. 

Vi håber I vil tage godt imod dette nye tiltag, 

og at det måske kan være med til, at skabe 

mere interesse for jeres forening, og måske 

hjælpe medlemstallet lidt i den rigtige 

retning. 

Materiale til næste nummer, skal være DAU i 

hænde senest 15. december 2019. 

Dansk Akvarie Blad nr. 1-2020 forventes 

udsendt 1. januar 2020. 

E-mail: sekr@danskakvarieunion.dk  

 

 
 

 

DAU’s kalender: 
Akvadage i CDO v/ City2 Taastrup (København) den 4.-6. oktober 2019. 

SKS Killishow i Herlufmaglehallen den 5.-6. oktober 2019. 

Corydoras foredrag i Viborg Akvarieforening den 21. oktober 2019 med Benny Hubel. 

Aqua auktion i Aarhus Akvarieorening den 26. oktober 2019. 

Akvariedag i Alssund Akvarieforening den 2. november 2019. 

Skive Akvarie- og Terrariemesse den 9. og 10. november 2019 i Rønbjerghallen, Skive. 

Foredrag om L-maller og grenmaller den 16. november 2019 i Vejle Akvarieforening med Norman 

Behr og Daniel Konn-Vetterlein. 

Køge Akvariemesse den 23. og 24. november 2019 i Køgehallerne, Køge. 

Vejle Akvariemesse den 22. og 23. februar 2020 i Hældagerhallen, Vejle. 

 

 

 

mailto:sekr@danskakvarieunion.dk
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Foreningssiderne. 

 
Sjælland: 

 
Aktive Akvarister Øresund 

http://www.aaoe.dk/  
 

Avedøre Akvarieklub 
 

 
Egedal Akvarie Forening 
http://www.3650fisk.dk/  

 

 
Holbæk Akvarie Klub 

https://www.akvarieklub.dk/  
 

Karlemosen Akvarieklub 
 

http://www.aaoe.dk/
http://www.3650fisk.dk/
https://www.akvarieklub.dk/
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Københavns Akvarieforening 

http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/  
21/10: Hjemmemøde. 
4/11: Medlemsmøde 
18/11: Hjemmemøde. 

2/12: Julemøde. 
 

 
Lyngby Akvarieforening 

http://www.lyngby-akvarieforening.dk/  
 

 
Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
http://nk-akvarieklub.dk/  

 

 
Roskilde Akvarieforening 

https://www.roskilde-akvarieforening.dk/  
7/11: Medlemsmøde med foredrag. 

5/12: Julemøde. 
 

 
Storkøbenhavns Akvarie Klub 

http://www.kak.dk/  
 

 
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub 

https://www.vatk.dk/  
22/10: Hjemmemøde. 

 

Jylland: 
 

 
Alssund Akvarieforening 

http://www.facebook.com/AlssundAkvarieforening  

 

 
Horsens Akvarieklub 

 

 
Randers Akvarieforening 

http://www.randers-akva.dk/  
7/10: Foredrag om Discus ved Samuel. 

http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/
http://www.lyngby-akvarieforening.dk/
http://nk-akvarieklub.dk/
https://www.roskilde-akvarieforening.dk/
http://www.kak.dk/
https://www.vatk.dk/
http://www.facebook.com/AlssundAkvarieforening
http://www.randers-akva.dk/
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Silkeborg Akvarieforening 

http://www.saf.dk/  
 

 
Skive & Omegns Akvarieforening 
http://skiveakvarieforening.dk/  

 

 
Vejle Akvarieforening 
https://vejleakva.dk/  

1/10: Foredrag om rejer ved Hans Aafeldt. 
16/11: Vejle Akvadag med malle tema. 

3/12: Juleafslutning. 
 

 
Viborg Akvarieforening 
https://viborg-akva.dk/  

21/10: Foredrag om blandt andet Corydoras 
ved Benny Hubel. 

16/12: Juleafslutning. 
 

 
Aarhus Akvarieforening 

https://www.aarhus-akvarieforening.dk/  
 

Specalforeninger: 
 

 
Skandinavisk Killiselskab 
http://www.killi.dk/da/  

 

 

 

http://www.saf.dk/
http://skiveakvarieforening.dk/
https://vejleakva.dk/
https://viborg-akva.dk/
https://www.aarhus-akvarieforening.dk/
http://www.killi.dk/da/

