
1 
 

Dansk Akvarie Blad   -   EKSTRANUMMER – 25. august 2021  -   Dansk Akvarie Union 
 

 
  

 
 
 
 
 

EKSTRANUMMER                  Dansk Akvarie Union 



2 
 

Dansk Akvarie Blad   -   EKSTRANUMMER – 25. august 2021  -   Dansk Akvarie Union 
 

Dansk Akvarie Blad 
Dansk Akvarieblad er Dansk Akvarie Union’s 
nyhedsbrev krydret med artikler vedrørende 
akvariehobbyen. Det udsendes gratis via 
mailliste og lægges samtidig online på 
unionens internet side. Det sker normalt i 
starten af hvert kvartal. Deadline for 
indsendelse af materiale er derfor den 15. i 
den sidste måned i hvert kvartal. 
Forfatteren er selv ansvarlig for indholdet i 
sin artikel. Forfatter, fotograf og Dansk 
Akvarie Blad har copyright på de bragte 
artikler og illustrationer.  
 
Internetside: www.danskakvarieunion.dk 
Facebook:      Dansk Akvarie Union 
Redaktør:       Tonny Brandt Andersen 
 
Dansk Akvarie Union, i daglig tale kaldet 
DAU, er en paraplyorganisation for alle 
danske akvarieforeninger og –klubber. 
 

DAU forvalter registreringen af danske 
førstegangs-opdræt af akvariefisk, arrangerer 
DM i opdræts- og akvariekonkurrencer, 
varetager akvariehobbyens interesser 
udadtil, herunder over for offentlige 
myndigheder samt samarbejder med 
tilsvarende organisationer i det øvrige 
Skandinavien. 
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DAU’s generalforsamling og jubilæum. 
 
Vores generalforsamling var planlagt til at 
blive afholdt i forbindelse med Vejle 
Akvariemesse 2021. Denne messe blev 
desværre aflyst på grund af Covid19 
forsamlingsregler. Vores problem er, at vi 
ifølge vedtægterne skal have afviklet 
generalforsamlingen inden udgangen af april 
måned. Dette kunne heller ikke lade sig gøre, 
af samme årsag. Vi har derfor gået og holdt 
øje med hvilke arrangementer vi kunne 
hænge os på, og hvilke planlagte 
arrangementer der kunne gennemføres på 
grund af forsamlingsreglerne.  
 
I 2020 havde vi planlagt vores 75 års 
jubilæum til at blive afholdt i forbindelse med 
Viborg Akvariemesse. Den messe blev dog 
aflyst på grund af Corona situationen sidste 
år. Vi mangler derfor også at fejre vores 75 
års jubilæum.  
 
Efterhånden som datoer for de planlagte 
arrangementer i 2021 kom frem, blev det 
klart, at 2021 også blev et usikkert år. Vejle 
Akvariemesse 2021 var allerede aflyst, den 
store auktion i Viborg blev aflyst, og det var 
først hen i forsommeren, at optimismen i 
form af vaccinationer og forsamlingsforbud 
der blev læmpet, voksede frem. Vejle 
Akvarieforening, hvor jeg også er medlem, 
havde arrangeret en tysklandstur, og vi skulle 
besøge to store akvariemesser i Tyskland. 

Datoen for Viborg Akvariemesse 2021 blev 
også meldt ud, og der var desværre et 
sammenfald som gjorde at DAU ikke kunne 
deltage i Viborg. Covid19 spøger stadig, og de 
2 messer i Tyskland blev aflyst. Vejle 
Akvarieforening flyttede deres tysklandstur til 
en anden weekend, og pludselig kunne det 
hele falde på plads igen. Dansk Akvarie Union 
har stand på Viborg Akvariemesse 2021, hvor 
vi selvfølgelig vil sælge årskrus som vi plejer. 
Der vil også blive et foredrag om lørdagen kl. 
16.00, og efterfølgende spisning. 
Generalforsamlingen bliver om søndagen kl. 
13.00. 
 
Der er kun et problem tilbage, og det er, at 
det ikke er muligt at overholde den meget 
lange indkaldelsesfrist, som DAU’s vedtægter 
foreskriver. Vi har derfor valgt, at indkalde 
både til ekstraordinær generalforsamling og 
til ordinær generalforsamling. Vi mener i 
bestyrelsen, at der er tale om force majeur. 
På den ekstraordinære generalforsamling vil 
der være to ting at tage stilling til. De 
fremmødte skal give deres stilling tilkende, 
om vi skal fortsætte med en efterfølgende 
ordinær generalforsamling. Bestyrelsen vil 
også fremlægge et foreslag om fremtidig 
afholdelse af møder som online- eller 
hybridmøder. Dette vil give os flere nye 
muligheder, og det vil forhindre lignende 
situationer i fremtiden. 
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Ekstraordinær generalforsamling. 
 
Dansk Akvarie Union indkalder hermed til 
ekstraordinær generalforsamling, til 
afholdelse søndag den 3. oktober kl. 13.00 i 
Ovenlundhallen, Toftegårdsvej 8, 8800 
Viborg. Dagsorden har følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og 
mødesekretær. 

2. Konstatering af repræsentanternes 
stemmeret og gyldighed af 
fuldmagter. 

3. Forslag om at betragte omstændig-
hederne omkring ordinær general-
forsamling som force majeur, og 
dermed tillade at vi fortsætter med 
den ordinære generalforsamling. 

4. Forslag om online- og/eller 
hybridmøder. Bestyrelsen foreslår 
følgende tekst indført i vedtægterne 
under punktet ”Generalforsamling”.  
 
Generalforsamlingen kan afholdes helt 
eller delvis virtuelt, under forudsætning 
af at medlemmer som ikke har udstyr til 
at deltage virtuelt gives mulighed for at 
deltage fysisk. 
 

Efter den ekstraordinære generalforsamling 
forsætter vi med afholdelse af ordinær 
generalforsamling, såfremt forsamlingen har 
godkendt dette. 

 

Ordinær generalforsamling. 
 
Dansk Akvarie Union indkalder hermed til 
generalforsamling, til afholdelse søndag den 
3. oktober kl. 13.00 i Ovenlundhallen, 
Toftegårdsvej 8, 8800 Viborg. Dagsorden i 
henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og 
mødesekretær. 

2. Konstatering af repræsentanternes 
stemmeret og gyldighed af 
fuldmagter. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af 
bestyrelses beretning. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af 
regnskab. 

5. Beretning fra udvalgene. 
6. Fremlæggelse og godkendelse af 

budgetter og herunder fastlæggelse 
af kontingent. 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg af kasserer, bestyrelsesmedlen, 2 
suppleanter, 2 bilagskontrollanter og 
1 bilags-kontrollant suppleant. 

9. Valg af arrangør til næste års 
ordinære generalforsamling. 

10. Eventuelt. 
 
Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen bedes fremsendt til 
formand@danskakvarieunion.dk senest 
fredag den 3. september 2021. 
 
 
 

 
 
  

mailto:formand@danskakvarieunion.dk
https://terrajova.eu/
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FiskeBørs i Sønderborg 2021. 
 
Som det er annonceret afholder Alssund 
Akvarieforening fiskebørs den 11. september 
2021. Dette arrangement er i stedet for 

Alssund Akvariemesse, som tidligere fandt 
sted i starten af november. 

 
 

 
 

Viborg Akvariemesse 2021. 
 
Som det fremgår flere steder i dette nyheds-
brev, afholder Viborg Akvarieforening og 
Skive Akvarieforening akvariemesse den 2. og 
3. oktober 2021 i Viborg under navnet Viborg 

Akvariemesse 2021. Du kan fra annoncerne 
klikke videre til internetsider med flere 
oplysninger.  

 

 

Aqua auktion i Aarhus 2021. 
 
Aarhus Akvarieforening afholder Aqua 
auktion lørdag den 30. oktober kl. 09.00 til 
18.00. Det sker på Via University College, 
Skejbyvej, Risskov.  

Du kan se mere på Aarhus Akvarieforenings 
internetside: Velkommen til Aarhus 
akvarieforening (aarhus-akvarieforening.dk)  

 
 

https://www.aarhus-akvarieforening.dk/
https://www.aarhus-akvarieforening.dk/
https://viborg-akva.dk/event/viborg-akvariemesse-2021/
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Køge Akvariemesse 2021. 
 
DAU har lige været i kontakt med arrangøren 
af Køge Akvariemesse, som desværre må 
melde ud, at usikkerheden omkring Corona 
situationen og eventuelle forsamlingsforbud 
sammenholdt med betingelserne for 

afholdelse af messen gør, at man vælger at 
aflyse i 2021. Planen er, at man vender 
tilbage med Køge Akvariemesse 2022 i 
november 2022. 

 
 

  
 

Vejle Akvariemesse 2022. 
 
Arbejdet med den kommende messe i Vejle 
går stille og rolig. Vejle Akvarieforening kan 
meddele, at man for et år siden startede en 
venteliste til folk der ønsker stand på den 
kommende messe. Hallen er fyldt, men 
ventelisten vil blive taget i brug, hvis der 
kommer afbud. På grund af Corona 

situationen, har man endnu ikke indgået en 
aftale med en foredragsholder, men det 
arbejde går i gang nu. Efterhånden som der 
kommer flere informationer, vil internetsiden 
blive opdateret. Du kan fra annoncerne klikke 
videre til internetsider med flere oplysninger.

 

 

https://vejleakva.dk/index.php/akva-dag.html
https://www.akvastabil.dk/da/


8 
 

Dansk Akvarie Blad   -   EKSTRANUMMER – 25. august 2021  -   Dansk Akvarie Union 
 

 



9 
 

Dansk Akvarie Blad   -   EKSTRANUMMER – 25. august 2021  -   Dansk Akvarie Union 
 

 
 

 

DAU årskrus 2021 
 
Motivet på årskruset 2021 blev rødfinnet 
skivekarpelaks Myloplus rubripinnis.  
Der er stadig 2020 krus med motivet 
Xiphophorus hellerii "Quintana Roo, Mexico” 
på lager. 
Krus kan købes for 50,- kr. på vores stand på 
Viborg Akvariemesse. 
 

                 

  

Næste nummer af Dansk Akvarieblad. 
 

 
 
 

Materiale til næste num-
mer, skal være DAU i 
hænde senest den 15. 
september 2021. 
Dansk Akvarieblad nr. 4-
2021 forventes udsendt i 
starten af 4. kvartal 2021. 
 
E-mail: 
sekr@danskakvarieunion.dk  

 

 

mailto:sekr@danskakvarieunion.dk
https://ig-bssw.org/
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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/  
 

Karlemosens akvarieklub 
https://www.facebook.com/groups/3065426

79402836/ 
 
 

 
Københavns Akvarieforening 

http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/  
 

 
Lyngby Akvarieforening 

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

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

 

 
Roskilde Akvarieforening 

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

 
Storkøbenhavns Akvarie Klub 

http://www.kak.dk/  
 

http://www.aaoe.dk/
http://www.3650fisk.dk/
https://www.akvarieklub.dk/
https://www.facebook.com/groups/306542679402836/
https://www.facebook.com/groups/306542679402836/
http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/
http://www.lyngby-akvarieforening.dk/
http://nk-akvarieklub.dk/
https://www.roskilde-akvarieforening.dk/
http://www.kak.dk/
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Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub 

https://www.vatk.dk/  
 

Jylland: 
 

 
Alssund Akvarieforening 

http://www.facebook.com/AlssundAkvariefo
rening  

 

 
Horsens Akvarieklub 

https://www.facebook.com/groups/8800879
18774680/  

 

 
Randers Akvarieforening 

http://www.randers-akva.dk/  
 

 
Silkeborg Akvarieforening 

http://www.saf.dk/  
 

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

 

 
Vejle Akvarieforening 
https://vejleakva.dk/  

 

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

 

 
Aarhus Akvarieforening 

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

Specalforeninger: 
 

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

https://www.vatk.dk/
http://www.facebook.com/AlssundAkvarieforening
http://www.facebook.com/AlssundAkvarieforening
https://www.facebook.com/groups/880087918774680/
https://www.facebook.com/groups/880087918774680/
http://www.randers-akva.dk/
http://www.saf.dk/
http://skiveakvarieforening.dk/
https://vejleakva.dk/
https://viborg-akva.dk/
https://www.aarhus-akvarieforening.dk/
http://www.killi.dk/da/

