
 

Referat fra 
Generalforsamlingen 

afholdt i Vejle den 
28. februar 2016.

Pkt. 1. Valg af dirigent og mødesekretær.

Bestyrelsen og de fremmødte foreninger blev enige i og enstemmigt valgte

Ole G. Nielsen som dirigent.
Ervin Petersen DAU som mødesekretær. 

Pkt. 2. Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldige fuldmagter.

Tilstede var Vejle, Viborg, Silkeborg, Ølstykke, Roskilde, Holbæk, Vest-Sjælland, Horsens,
Århus, Ved fuldmagt var KA. 

Det blev herefter konstateret at alle de fremmødte foreninger var stemmeberettigede.

Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelses beretning.

Formandens beretning 2015.
                                                                                                                                                                

Først endnu engang TAK til Vejle, at de vil lægge hus til vores generalforsamling – Vejle er et godt sted – her

centralt i Danmark.

Bestyrelses aktivitet

Driften af DAU har i 2015 kørt fuldstændigt stabilt. Vores medlemstal på 22 foreninger er faldet lidt i forhold 

til 2014, hvor vi slog rekord. Udmeldelserne er sket fordi de enkelte foreninger er ophørt eller køre med 

meget lidt aktivitet. 

Dette er en tildens, som vi desværre ser rundt i landet. en forening som KAK - Storkøbenhavns akvarieklub 

holder således ikke møder længere og kun en lille kreds mødes socialt.

Hvordan DAU kan styre foreningsarbejdet har flere gange været drøftet her på generalforsamlingerne, og 

kommet frem til, at det er op til foreningerne selv at reklamer lokalt med diverse events. 

DAU har imidlertid igen prioriteret foreningerne, ved i årets løb, at fremhæve foreningerne bedre på vores 

hjemmeside, med kort og bannere på forsiden. Endvidere har jeg selv i min Nytårshilsen i Nyhedsbrevet 

forsøgt at beskrive vigtigheden af, at vi alle gør noget for at fremme akvariehobbyen. Jeg ser en mulighed i, 

at vi på de sociale medier, bl.a. gennem  de forskellige  Facebook grupper fortæller om den lokale forenings 

aktiviteter. Det har i Holbæk givet 2 nye medlemmer her ved årsskiftet.



Der har i lighed med de tidligere år, ikke været afholdt direkte bestyrelsesmøder i DAU, alt er foregået enten

via telefon eller mail.

Jeg har selv savnet at kunne mødes, men har ikke haft overskud til at tage initiativet grundet de store 

afstande - jeg er den eneste der ikke bor i Jylland, så det er derfor jeg håber, at vi i dag kan vælge en 

formand, bosiddende i Jylland.

Hjemmesiden

Vores hjemmeside, er vores ansigt ud ad til. Vi har i følge sites statistik haft 82.702 besøg svarende til 226 

daglige besøg. 

ca. 1.800 besøg årligt eller 5 personer om dagen er mere en 10 min på siden.

En stor TAK til Per, som i årets løb har brugt en masse tid på bl.a. opdatering og nye initiativer på 

hjemmesiden.

Det er lige fra en side med ændrede fiskenavne over link til Naturstyrelsens sider om handel med truede 

arter til historisk materiale som gamle hjemmesider og vores gamle Håndbog - alt ligger på vores 

hjemmeside

En Tak til Erik Lind Larsen, at vi må bruge hans materiale om ændrede fiskenavne.

Der skal også lyde en TAK til Ole G Nielsen, som ufortrødent fortsætter med at beskrive DAU´s historie ud 

fra gamle protokoller. Den anden beretning er lagt ind på hjemmesiden i sidste uge, og kan læses under 

..om DAU/historie/...

Hjemmebedømmelse

Hjemmebedømmelsesfinalen i foråret 2015, hvor  Niels Schønberg og undertegnede var dommere havde 2 i 

klasse 2 (prydakvarier) og 2 i klasse 5 (artsakvarier).

De deltagende foreninger var KA - Ølstykke og Vestsj. - Vinder af klasse 2 blev Allan Morgen, Vest Sj. og kl. 

5 Peder Bach, Ølstykke.

For at få flere med, bør vi se på bedømmelsesreglerne. De bør moderniseres, så unge samt akvarieholdere 

også kan finde ud af dem, og få interesse for denne del af vores hobby. Jeg regner med, at jeg får tid til at 

se lidt på dette, når jeg ikke længere er formand. Den nye bestyrelse er velkommen til at pege på mig som 

DAU´s repræsentant i DAS.

Nyhedsbreve

Sekretærens udsendelse af Nyhedsbreve er fortsat i 2015. 

Nyhedsbrevene bliver godt modtaget og vi udsender hver gang til små 100 abonnenter, 7 specialforbund og 

ikke medlemsforeninger samt til alle medlemsforeninger. En stor tak til Evin for det store arbejde.

Her har Ervin forsøgt at forny indholdet, og har givet plads til at foreningerne kan skrive om deres aktiviteter

med det formål at kunne inspirerer andre.

Opdrætskonkurence 

Jeg vil fortsat appellere stærkt til alle om at anmelde deres opdræt – ikke for konkurrencens skyld, men her 



er noget vi kan stå stærkt med rent politisk, nemlig at vi opdrætter mange af vores akvariefisk selv, og ikke 

belaster naturen. Om resultat vil jeg henvise til Per Kyllesbech´s  beretning.

DAU og fremtiden?

Jeg mener DAU fortsat skal være synlig overfor det officielle Danmark, vi er blevet kendt, og skal fastholde 

denne position.

Det gør vi bl.a. ved at vores hjemmeside er opdateret, og at der sker noget, bl.a. at vi har en 

opdrætskonkurrence.

Vi skal opfordre foreningerne til at benytte de sociale medier til at skive om deres aktiviteter, så vi på den 

måde får akvaristerne med i foreningerne igen. Jeg er sikker på, at behovet er ved at være tilstede.

Jeg vil slutte min beretning ved at henvende mig til alle jer foreningsformænd og bestyrelsesmedlemmer, og

give jer et skulderklap for, at I trods svære tider fortsat har holdt fanen højt – det er flot.

Men alligevel – gå hjem og 

• LÆS NYHEDSBREVENE – tag dem med til møderne, det er også jeres medlemmers

• OPDRÆT NOGLE FISK OG ANMELD DEM

• BLAND JER PÅ DE SOCIALE MEDIER

• UDBRED KENDSKABET TIL AKVARIEHOBBYEN

Tak for endnu 6 spændende år i DAU, og jeg ser frem til jeg fremover kan  bruge mine kræfter lokalt og 

regionalt for at udbrede Kendskabet til akvariehobbyen.

Hans Ole Kofoed

formand   

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.

Poul Pedersen havde ingen indvendinger til beretningen men en kommentar. DAS havde en artikel for ikke 
lang tid siden, vedr. Mærkning af fisk / Import af bæredygtige fisk. Vores argumenter for at opdrætte 
akvariefisk er for at beskytte naturen. I Rio Negro har de et projekt ”Piaba” som har kørt i 25 år. Deres 
hovedopgave er at bevare det lokale fiskeri af akvariefisk. Man kan måske sige det er en lille nice men 60% 
af deres indtægt kommer herfra, ca. 5 mil. amerikanske dollar. Problemet her er at eksportmulighederne for 
disse akvariefisk er for nedadgående. Ud af deres fangst er 80% rød neon, som fanges bæredygtigt. d.v.s. de 
har så kort en levetid at de reproducere sig så kraftigt at man kan tage i bestanden uden at det går ud over 
bestanden.  Befolkningen, fiskerne er klar over hvis fiskene skal overleve så vil regnskoven også overleve. 
Lykkedes det dem ikke at bevare regnskoven er muligheden for beskæftigelse kun tømmerhugst, kvægbrug 
guldindvinding m.m eller flytte til storbyen og se om der er bedre muligheder der. Og hvem skal så bevare 
regnskoven, for de går og passer på regnskoven. Det er lykkedes dem at få en GI mærkning ”Geographic 
Indikation”  på de fisk der bliver fanget i Rio Negro, det er en mærkning der svarer til vores vine og oste. Det
er en geografisk monopol er et mærke der sættes på, som ikke må bruges på andre. Det betyder for os, at hvis
vi får fisk med GI mærkning Rio Negro, så er vi sikker på at få de fisk med de egenskaber rød neon har, 
køber vi den fra Asien har den måske været med i forædlingsprojekter og får en fisk der går i den forkerte 
retning og ødelæggende. Det er første gang der er lavet en mærkning på levende dyr. Grunden til at deres 



eksport er nedadgående er at der er fokus på andre steder og vi spænder derved ben for deres projekt. 

Formanden ”Det var forøvrigt et ret spændende oplæg, som jeg ikke har hørt om før.”  fik lovning på at vi 
godt måtte stjæle artiklen fra Akvariebladet til vores nyhedsbrev med oplysningerne til vore medlemmer.

Der var en del snak over bordet vedr. emnet  Den videre dialog blev henvist til under eventuelt.  

Artiklen fra Akvariebladet.

Køb en fisk, red et træ.
 
Under dette slogan opererer Piaba  projektet i det nordlige Brasilien omkring Rio Negro i kommunen  ‐
Barcelos. Kommunen har ca. 40.000 indbyggere og omfatter ca. 122,5 km². 

Piaba Projektet, der er et andet navn for Bio Amazonia Concervation International, Inc., har i 25 år ‐ ‐
drevet handel med områdets akvariefisk og arbejdet for at bevare det lokale fiskeri. 1000 familier i 
Barcelos lever at dette fiskeri, hovedsagelig Rød Neon, og fiskeriet giver i alt en indtægt på ca. 5 
mill. US$ eller 60% af områdets indtægter. Lokalt kaldes fiskerfolket Piaberos. Det fortæller lidt om, 
hvor integreret firmaet er blevet med lokalsamfundet.  

Piaba  Projektet har påvist, at trods det store fiskeri efter Rød Neon, så lever arten i bedste velgående de‐
steder, hvor fiskeriet pågår. Disse fisk har en kort levetid på kun nogle få år, og deres evne til at  
reproducere sig selv er stor. Derfor kan man høste temmelig meget af denne produktion. 

Projektet har også påvist en sammenhæng mellem at redde det lokale fiskeri efter akvariefisk og at 
redde regnskoven. Ved at spørge lokalbefolkningen, hvad de ville gøre, hvis de ikke kunne fange 
akvariefisk, nævner de alle tømmerhugst, kvægdrift eller guldgravevirksomhed, der ville være 
katastrofalt for regnskoven. Som en sidste mulighed nævner de immigration til byerne i håb om der at 
finde en moderne måde at ernære sig på. Men fiskerbefolkningen ved, at fiskene, deres kilde til 
indkomst, er afhængig af føde, der fra regnskovens træer falder ned i Rio Negro, så de beskytter deres 
dyrebare regnskov. Hvad vil der ske, hvis de flytter væk? 

I de senere år har de lokale fiskere kunnet mærke truslen fra fiskefarme, hvor mange arter af akvariefisk 
bliver opdrættet i kolossale mængder. Efter sigende skulle 90% af de fisk, der svømmer rundt i vores 
akvarier, komme fra disse fiskefarme. Som modtræk har Piabo  Projektet under ledelse af stifteren ‐
professor Ning Labbish Chao derfor efter store anstrengelser søgt og nu opnået en GI mærkning: ”Rio 
Negro” for akvariefisk fra Barcelos eller Isabel do Rio Negro. GI står for ”Geographic  Indikation” og er
en mærkning, der ellers gives til produkter som f.eks. vin og oste, men det garanterer også for visse 
kvaliteter, for Piaba  projektets vedkommende bl.a. bæredygtig fangst, og at det hele er foregået i ‐
overensstemmelse med de brasilianske naturbeskyttelseslove. Det er første gang, denne mærkning er 
givet til levende dyr.

Hvilken betydning får denne mærkning så? Ja, det betyder, at fiskene fra Piaba får et kvalitetsstempel, 
en garanti for, at disse fisk kommer ikke alene fra Brasilien, men fra Barcelos eller Santa Maria ved Rio 
Negro. Men det berører ikke umiddelbart de mange kvalitetsfisk, der kommer fra fiskefarme i SØ Asien‐
eller andre steder bortset fra, at disse fisk naturligvis ikke må bære den godkendte GI mærkat. På sigt ‐
kan det måske betyde noget, at vi med garantimærket kan sikre os fisk, der er ”genetisk rene” og ikke 
bærer gener efter de mange anstrengelser på at fremstille fiskene i andre farver eller med andre finne 
former. Det er måske kun en emne for opdrættere. Tiden vil vise os, hvor det vil bære hen, men nu er 
isen brudt, så der er måske andre fiskeeksportører, der vil følge ideen om en GI mærkning op. 

Poul Petersen 



Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

DAU regnskab for 2015

Emne Indtægter Udgifter

Kassebeholdning pr.
31.12.2014

18.890,66 kr.

Kontingent   5.270,00 kr.

Renter        36,90 kr.

Reklame / salg af nåle   2.700,00 kr.

Mødeudgifter. Bl.a. transport
til møder og generalforsamling

2.261,99 kr.

Administration,porto,gebyr    450,00 kr.

Konkurrencer, DM, opdræt 1.114,00 kr.

Internet    168,00 kr.

Støtte til @quarium    100,00 kr.

Køb af nåle i Sverige    277,86 kr.

Karlmose retur    240,00 kr.

Indtægter i alt   8.006,90 kr.

Udgifter i alt  4.611,85 kr.

 -4.611,85 kr.

Kassebeholdning 
Pr. 29.12.2014

22.285,71 kr.

Regnskabet godkendt 29.12. 2015

Revisor bemærkninger:

        20/1-16   Sign. Per Kyllesbech

            Bilagskontrollant

                                                    30/1-16   Sign. Vagn Mark

Sign. Michael Hansen Sign. Michael Hansen                                       Bilagskontrollant

Kasserer



Pkt. 5. Beretning fra udvalgene.

DAU’s opdrætskonkurrence - Årsrapport 2015

Der er i kampagneåret 2015 blevet afvist ét opdræt. Opdrættet var fra Aarhus, men det var

ikke blevet kontrolleret. - Opdrætteren blev opfordret til at få opdrættet kontrolleret og

genanmeldt. Der er dog ikke kommet nogen ny anmeldelse på opdrættet.

Der har været udtrykt uklarhed om proceduren for at anmelde opdræt til både

førsteopdrætslisten og til opdrætskonkurrencen. - Det var Aarhus der gjorde opmærksom på

dette. - Et medlem havde anmeldt et førsteopdræt i den tro at det samtidig automatisk blev

anmeldt til opdrætskonkurrencen. -  Da det drejer sig om to forskellige grupper af mulige

deltagere, er der ikke lagt nogen automatik ind i det, da opdrætskonkurrencen er en årlig

konkurrence for medlemmer af DAU; og førsteopdrætslisterne er for alle akvarister, der

mener at have et førsteopdræt af en art.

Jeg har efterfølgende præciseret dette flere steder på hjemmesiden.

To medlemmer fra Aarhus er efterfølgende blevet godskrevet opdræt, der kun var indsendt

til førsteopdrætsregistratoren, i opdrætskonkurrencen.

Opfordring til den kommende bestyrelse: Der er meget store huller i angivelse af point

(sværhedsgrad) i førsteopdrætslisterne. - Det er i mange tilfælde vanskeligt at give point i

opdrætskonkurrencen, der jo baserer sig på sværhedsgraden angivet som point i

førsteopdrætslisterne.

Jeg vil derfor opfordre den kommende bestyrelse til at gøre en indsats for at

førsteopdrætslisternes pointsangivelser bliver gennemgået og opjusteret.

Et forslag kunne være, at bestyrelsen nedsatte ét eller flere 2 - 3 mands udvalg med

kompetente opdrættere og/eller folk fra specialforeningerne. - Udvalgene skulle så komme

med anbefalinger til pointangivelserne for de enkelte arter.

Året i tal:

Der har i 2015 deltaget:

37 medlemmer fra 8 foreninger

Den forening der har haft flest deltagere i konkurrencen er Viborg med 21 deltagere.

Årets opdræt i alt: 190

Samlet antal point: 1109,5

Der bliver således i år uddelt:

10 guldnåle

5 sølvnåle

22 bronzenåle



Resultatet af opdrætskonkurrencen 2015:

Opdrætsmester, flest opdræt: John Møller Andersen, RAF med 29 opdræt

Opdrætsmester, flest point: John Møller Andersen, RAF med 226 point

Foreningsmester, flest opdræt: Viborg Akvarieforening med 65 opdræt

Foreningsmester, flest point: Viborg Akvarieforening forening med 363 point

De individuelle og samlede resultater kan ses på DAU’s hjemmeside.

Diplomer og nåle uddeles til klubberne/foreningerne på generalforsamlingen 28. februar

2016 i Vejle. - Ikke afhentede diplomer sendes til klub / forenings - formændene.

Per Kyllesbech Petersen

Opdrætsregistrator

Udvalgsrapport 2015 - 2016 - Internetadministrator

Efter DAU’s generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, hvor Tage Billeskov trak sig fra

posten som internetadministrator efter lang og tro tjeneste, overtog undertegnede ansvaret

for DAU’s hjemmeside på domænet danskakvarieunion.dk.

Opgaven lød på at vedligeholde hjemmesiden, og samtidig migrere siden til nyeste version

af Joomla (vers. 3.x).

Fra først i marts og frem til sidst i april blev hjemmesidens indhold så overført fra

Joomla - version 1.5.26 til Joomla - version 3.4.

Jeg havde et program der skulle kunne overføre indholdet fra den gamle til den nye version;

jeg havde forinden gjort dette med et par andre hjemmesider, men operationen mislykkedes

på DAU’s hjemmeside.

Derefter var der ikke andet at gøre, end at overføre indholdet manuelt, hvilket blev gjort i

omtalte periode.

Opgaven bestod også i at få tilrettet skabelonen, så den svarede til den nye version og det

gamle layout, der var blevet tilrettet i Jooml-systemet, og ikke i det skabelon-program

(Artesteer) den oprindelig var oprettet i. - Dette bl.a. for at nye generationer af

web-ansvarlige skulle kunne foretage fremtidige opdateringer af skabelonen til nye versioner

af Joomla.

Under ovennævnte proces opstod der flere ideer til forbedring af brugervenligheden, bl.a.

skulle siden have en bedre fremvisning på tablet og smartphone.



Layoutet blev bl.a. af den grund gjort smallere, og menuerne, som blev revideret en del, kom

op under hjemmesidens hoved.

Som noget nyt har vi lavet et “løbebånd” i bunden af siderne, med bannere der præsenterer

medlemsforeningerne i et banner på 226 x 64 pixel. - Hvis man peger på banneret standser

det, og man kan klikke sig ind på den valgte forenings hjemmeside, facebook-gruppe, eller

for et par stykkers vedkommende, på en kontaktformular til foreningen/klubbens formand.

På annonce-siden har vi revideret de formater, vi (layoutet) kan håndtere, og vi fik gentegnet

annoncen fra Lavpris PVC. Vores nye sekretær fik en aftale i stand med Akvastabil, der

tegnede en annonce over tre moduler. - Senere er der kommet to nye annoncører til, nemlig

Akvarie West (der fik ny ejer) og Akvarieroden.dk

Den nye hjemmesideversion blev offentliggjort den 1. maj 2015.

Efterfølgende er der lavet nogle justeringer og tilføjelser, bl.a. på arkivdelen.

Nyheder fra DAU får nu en lille henvisning på forsiden med henvisning til et nyt tiltag på

siden, et nyhedsarkiv.  Dér kan alle nyhedshenvisninger fra forsiden læses i sin fulde

version  med nyeste meddelelse øverst, således at der hen ad vejen opstår et “nyhedsarkiv”.

Nyhedsarkivet findes som en undermenu under menuen Forside.

En anden undermenu under menuen Forside er undermenuen Arrangementskalender.  Her

lægger vi de meddelelser vi får om åbne arrangementer rundt om i foreningerne/regionerne;

så derfor appellerer vi til foreningerne om at meddele den webansvarlige (undertegnede),

som vi skriver, “hvis du har kendskab til et åbent arrangement, som du mener kan have

interesse for andre indenfor hobbyen”.  Også dette menupunkt henvises der til fra forsiden.

Under menuen Foreningsservice er der oprettet en ny undermenu “Navneændringer på fisk”

Det er på initiativ af Erik Lind Larsen, der gennem de senere år har indsamlet mange af de

navneændringer, der er foretaget af ichtologer Verden over. Erik Lind Larsen har stillet disse

data til rådighed for Dansk Akvarie Union.

Under Foreningsservice findes desuden DAU’s arkiv (Foreningsservice / Arkiv).

Her kan man bl.a. få adgang til alle udsendte nyhedsbreve fra perioden februar 2011 og

fremefter.

Nyt på arkivsiden er også en mulighed for at kikke på 2 af DAU’s gamle hjemmesider, samt

at se hele indholdet af DAU’s gamle medlemshåndbog (som pdf).

Disse tiltag er gjort ud fra en historisk betragtning, så man kan dykke ned i det gamle

materiale.  DAU’s nye hjemmeside skulle gerne indeholde alt relevant og gældende stof.

De sidste tre tiltag er forbeholdt medlemsforeningerne under indlogning med brugernavn

foreningsservice og gældende adgangskode  undermenuerne der henviser til dem

fremkommer først efter indlogning.



Indlogningsmodulet fremkommer kun på siderne under menuen Foreningsservice.

Den øvrige del af DAU’s Arkiv (Foreningsservice / Arkiv) er tilgængeligt for alle.

Nyt her er fortegnelserne over Quizmestre og Foto og videomestre.

Nogle undermenuer under menuen Foreningsservice er markeret med en efterfølgende

stjerne (*). Det betyder at der kræves login med brugernavnet foreningsservice og gældende

adgangskode.

Siden er derefter løbende blevet opdateret, både indholdsmæssigt og versionsmæssigt.

Per Kyllesbech Petersen

Internetadministrator

Dansk Akvariedommer sammenslutning v/Niels Schønberg

Ikke tilstede.

Nordisk Samarbejde v/Erik Lind Larsen

Ikke til stede og intet hørt fra dem.

Pkt. 6. Fremlæggelse og godkendelse af budgettet og herunder fastlæggelse af kontingent

Budget 2016

Emne Indtægter Udgifter

Kontingent 5.300 kr.

Reklame 1.500 kr.

Mødeudgifter. Bl.a. transport
til møder og generalforsamling

2.200 kr.

Administration,porto,gebyer    600 kr.

Konkurrencer, DM, opdræt 1.200 kr.

Internet    200 kr.

Gebyer til bank    200 kr.

PR. kørsel 1.000 kr.

6.800 kr. 5.400 kr.



Pkt. 7. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

Pkt. 8. Valg.

Følgende blev valgt.

Formand: (På valg).

Ny/ Heine Dupont. (Vejle).

2 Bestyrelsesmedlemmer: (Ikke på valg).

Ervin Petersen. (Vejle).

Kenni Otkjær. (Viborg).

2 Bestyrelsessuppleanter: (På valg).

Ny/ Rud Laursen. (Århus).

Ny/ Thore. (Vejle Akvarieforening).

2 Bilagskontrollanter: (På valg).

Som 2014/ Vagn Mark. (Viborg).

Som 2014/ Per Kyllesbech. (Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub).

2 Billagskontrollantsuppleanter: (På valg).

Ny/ Ole G. Nielsen. (Ølstykke).

Som 2014/ Tonny B. Andersen. (Vejle).

Pkt. 9. Valg af arrangør til næste ordinære generalforsamling

Vejle Akvarieforening blev valgt.

Pkt. 10. Eventuelt

Thore Vejle Akvarieforening spurgte ind om  mærkning og samarbejde. Hans Ole Kofoed; For 2-3 år siden 
havde DAU en dialog med Dyrehandlernes Brancheforening nu Fokus på Dyr. Der blev talt om medicinering
og ”Pasningsvejledning” som dyrehandlerne skulle lægge frem. Formanden kan ikke pådutte deres 
medlemmer hvor de skal købe deres fisk. Ud fra det kan vi kun lægge op til vore foreningers medlemmer at 
spørger til mærket i akvarieforretningerne, og derigennem måske få forretningerne til at tage noget hjem.

Hertil svarede Thore Vejle Akvarieforening. Så vidt vides. Den eneste der tager vildtfangede Rød Neon hjem 
her i Danmark er så vidt vides Unimati. Så det er begrænsede, hvor store muligheder der for at købe dem.

Dertil svarede Hans Ole Kofoed. Det er vores pligt at gå ind og kontakte dem der importerer fiskene og 
appellerer til deres fornuft. Vi lever i en grøn tid hvor temaet er oppe. Hvis forbrugeren ikke kan få de 
mærkede fisk, så må man prøve at påvirke højere instanser evt. ved kontakt til journalister der berører disse 
grønne emner. Der blev lagt op til Hans Ole Kofoed ( Politisk Udvalg ) at bygge videre på en 
pressemeddelse.



Der blev efterlyst nogle regler for kontrol af opdræt til opdrætskonkurrencen. Grundet de store afstande her i 
Jylland er det en uoverskuelig opgave at kontrollerer opdrættene og få nogen til det. Derfor er der ingen 
foreninger der gør særligt meget ud af det, selvom der er stor aktivitet inden for dette område.  Viborg 
Akvarieforening oplyste om, at medlemmerne der kunne melde sit opdræt ind på deres hjemmeside med 
navn, adresse, mail, dato for opdrættet, fiskeart, hvor mange unger, samt vedhæftet et billede af ungerne. På 
denne måde var det en overkommelig opgave for dem.  

Efter en del snak imellem foreningerne, lagde  Hans Ole Kofoed ud med at godkendelsen af opdrættet ligger 
i de enkelte foreninger. Hvordan de håndterede det ville DAU ikke blande sig i. DAU`s opdrætsregistrator 
kan ikke kontrollere alle og det gør han ikke. Så det er foreningerne der står garant for at opdrættet er rigtigt 
og så måske i enkelte tilfælde tage ud og kontrollere opdrættet.

Vedr. tillægs point. Hvor tjekkes det? Ole Pedersen. Der er et mærke ud for de fisk der har en speciel 
kategori. Det er på førsteopdræts listen. Der er ikke andre steder at kikke. Hvis fisken ikke er opdrættet før, 
så ved man ikke hvor på skalaen den er. Ole har tidligere appelleret til bestyrelsen om at få styr på opdræts 
listen. Der blev bl.a. spurgt ind til om ikke Tyskland havde en opdrætsliste og hvordan de gir point. Svar: Der
findes ingen da der kun er specialforbund dernede.

Til sidst overdrog den afgående formand Hans Ole Kofoed til Heine Dupont et gammelt orginalt træsnit fra 
1877, som DAU har købt med det formål at lave kopier af det, sidst ved Københavns Akvarieforening`s  100 
års jubilæum. Med ordene ”Meningen med det, at skal overdrage fra Generalforsamlingen til den nye 
formand, som er stafet og symbol på at han har ansvaret for unionens videre udvikling. Fra den gamle til den 
nye formand” Samtidig blev den 31 år gamle dirigentklokke overdraget til bestyrelsen. 

Generalforsamlingen sluttede herefter. 

kl. 14.30

Dirigent: Ole G. Nielsen.                                  Referent: Ervin Petersen.


