
Hovedbestyrelsesmøde afholdt d. 18. maj 2008 i Nr. Broby 
 

Dagsorden: 
1: Godkendelse af HB-referat af 7. okt. 2007 

2: Orientering fra Kredsene: 

2a: Kreds1 v/ Svend A. Knudsen 

2b: Kreds 2-3 v/ Per Kyllesbech Petersen 

2c: Kreds 4 v/ Michael Hansen 

2d: Kreds 5 v/ Lars Leth 

2e: Kreds 6 v/ Finn Pedersen 

3: Orientering fra udvalgene: 

3a: Dansk Akvariedommer Sammenslutning v/ Finn Pedersen 

3b: 1.opdrætsregistrator v/ Jesper Eriksen 

3c: Opdrætskonkurrencen v/ Poul Petersen 

3d: Nordisk Samarbejde v/ Rasmus Hurup Hansen 

3e: Internetadministrator v/ Tage Falz Billeskov 

3f: DAU´s arkiv v/ Erik Lind Larsen 

4: Hjemmebedømmelsen 2008 

5: Den nye hjemmeside 

6: Eventuelt 

 

Tilstede: 

FU-formand: Rasmus Hurup Hansen (RHH) 

FU-næstformand: Johannes Noval (JN) 

FU-kasserer: Lone Haure Nørrevang (LHN) 

FU-sekretær: Tage Falz Billeskov (TFB) 

Kreds1: Svand A. Knudsen (SAK) 

Kreds2-3: Per Kyllesbech Petersen (PKP) 

Kreds4: Michael Hansen (MH) 

Horsens Akvarieklub: Heinrich Petersen (HP) 

 

Pkt. 1: Godkendelse af HB-referat af 7. okt. 2007 

 

TFB vedkendte at der ikke var skrevet et referat fra HB-mødet, da det var meget lig Delegeretmødet 

holdt samme dag. Hovedbestyrelsen enedes derfor om, at referatet fra Delegeretmødet kunne bruges 

som HB-referat – blot med en anden overskrift, og visse udeladelser. 

Herefter blev referatet godkendt. 

 

Pkt. 2: Orientering fra Kredsene: 

 

2a: Kreds1 v/ Svend A. Knudsen: 

 

Kreds1 havde slået forenings-, og kredsmesterskabet i hjemmebedømmelsen 2008 sammen, da der 

kun deltog medlemmer fra 2 foreninger, nemlig Københavns Akvarieforening og Storkøbenhavns 

Akvarie Klub. 

Bedømmelsen fandt sted d. 30. marts, og dommere var: Hans Ole Kofoed og Henrik Abildsgaard. 

Resultaterne fra Kredsmesterskaberne kan ses her: 

http://home20.inet.tele.dk/daukreds1/Kreds-m.htm 

 

SAK meddelte at Lyngby Akvarieforening havde reklameret med at de holdt Aqua-dag i 

samarbejde med Kreds1, hvilket ikke var helt rigtigt, idet man havde arrangeret det med de 

nordsjællandske akvarieforeninger som ikke er medlem af Kreds1, endsige DAU. 



 

2b: Kreds 2-3 v/ Per Kyllesbech Petersen 

 

Siden delegeretmødet har kredsen haft en vellykket Akva-dag den 24. februar. Den blev holdt i 

Karlemoseparkens beboerlokaler i Ølby ved Køge. – Der kom en del flere (48) end sidste år i 

Holbæk (34). – Vi havde gjort mere ud af forarbejdet i form af udsendelse af en pressemeddelelse 

til dags- og ugepressen i en stor del af Midt og Vestjællandsamt til diverse lokalradioer.  

Vi havde 2 foredrag – om store mellemamerikanske cichlider ved Peter Bach - samt om begrebet 

aquascaping ved Kristoffer Willerslev Jørgensen (ny i DAU-regie). 

Der blev også afholdt akva-quiz ved Poul Petersen, som Ølstykke Akvarieforening vandt. – Og som 

hermed er tilmeldt DM i akvaquiz. 

 

Der har været afholdt Kredsmesterskaber i hjemmebedømmelse 30. marts med 8 deltagende 

akvarier i 4 klasser. - Kredsmestre blev: 

Klasse 2 Henrik Emanuel, ØAF 

Klasse 2 Junior Mathias Noval, VATK – vandt også DM 

Klasse 4 Mathias Noval 

Klasse 5 Mathias Noval (blev ikke indstillet til DM) 

Der var konkurrence i alle klasser undtagen klasse 5. Der er udleveret diplomer og dommerkort til 

alle. 

Ærgerligt at kun Kreds 1 og Kreds 2-3 deltog i DM. – Måske Unionen skulle forsøge at gøre mere 

for at få Jylland og Fyn med i konkurrencen. 

 

Kredsen har holdt kredsmøde den 23. april, hvor PKP bl.a. orienterede om arbejdet i Unionen og 

Kredsen. 

Det blev på mødet besluttet, at kredsen fra næste år arrangerer efterfølgende gennemgang af 

bedømmelserne i Kredsmesterskabet et centralt sted i kredsen. 

 

Antallet af aktive klubber i Kredsen er blevet reduceret med to, idet Sydhavsøernes Akvarieklub 

umiddelbart før sidste kredsmøde meddelte, at de ønskede at trække sig ud af kredsarbejdet. – 

Begrundelsen var, at de har et lavt aktivitetsniveau i klubben, og at afstanden til møder og 

arrangementer er for stor. 

Problemet blev drøftet, og da der i vedtægterne står at det er frivilligt at deltage i kredsarbejdet, så 

vi ingen anledning til andet end at tage meddelelsen til efterretning. 

Også problemet med at Haslev Akvarieforening i længere tid ikke har vist sig (eller meldt afbud) til 

møderne, samt at de i perioden heller ikke har betalt kredskontingent, blev drøftet, og vi besluttede 

derfor at meddele Haslev Akvarieforening, at vi betragtede klubben som udmeldt af Kredsen. - 

Haslev har ikke reageret på det brev, der blev sendt til dem i den forbindelse. 

Begge klubber/foreninger er dog blevet opfordret til at komme igen, når de er klar til det. 

 

På kredsmødet i april oplyste folkene fra Karlemoseparkens Akvarieklub, at deres boligselskab har 

tilbudt dem at kunne bruge beboerlokalerne til en akvarieudstilling. – Da Karlemosen ikke selv tør 

binde an med sådan en opgave, blev det derfor foreslået, at Kredsen går ind som koordinator og at 

alle klubber i kredsen slutter op om en udstilling – evt. i efteråret 2009. – Kredsen har derfor sendt 

en opfordring ud til klubberne om at drøfte forslaget og melde tilbage til næste kredsmøde, om de 

vil være med i et sådant arrangement. 

Derfor vil Kreds 2-3 gerne reservere afholdelse af DM for klubakvarier i 2009, med endelig 

udmelding efter næste kredsmøde, der afholdes 12. november. 

Skulle ovenstående blive til noget, vil der selvfølgelig blive udsendt en invitation til de øvrige 

kredse om at deltage. 

 

Der har været formandsskifte i to af kredsens klubber: 



Karlemoseparken – Kaj Hansen har afløst Ove B. Andersen 

Ølstykke – Allan Olssen har afløst Ole G. Nielsen 

 

Kredskassen har skiftet hænder fra Svend Andersen til Hans Ole Kofoed, begge Holbæk 

Akvarieklub. 

Carsten Armand Nielsen, HAK afløser Svenne i kredsarbejdet. 

 

To klubber i kredsen har fornyet / er i gang med at forny deres hjemmesider – h.h.v. VATK og 

RAF. 

VATK og RAF har derudover samarbejdet om et par tur-arrangementer. 

ØAF fornyer deres lokaler. 

Ellers er alt ved det gamle i klubberne (rimeligt lavt aktivitetsniveau / medlemstal). 

 

2c: Kreds 4 v/ Michael Hansen 

 

Der er i foreningerne en udbredt manglende interesse for kredsarbejdet, hvilket aktivitetsniveauet i 

kredsen også bærer præg af – til alles tilfredshed. Kredsbestyrelsen er derfor den samme. 

 

Der blev afholdt Aqua-dag d. 15. marts – en Aqua-dag som sprængte alle rammer. Auktionen var 

den hidtil største i Kreds4 med 47 ”sælgere” som tilsammen havde sat 870 effekter på auktion. 

Grundet en omlægning af forretningsgangen for indlevering af effekter, blev man noget forsinket, 

og man prioriterede derfor det levende, hvorved ikke alt ”hardware” kom under hammeren. 

Man er nu i gang med at ændre auktionsreglerne, og hvordan auktionen skal foregå fremover – ikke 

mindst for fiskenes skyld, da deres poser bliver løftet utallige gange på sådan en dag. 

På Aqua-dagen skønnedes det, at der var mellem 250 og 300 tilstede. 

 

Århus Akvarieforening blev Kredsmestre i Aqua-quiz. 

 

Randers Akvarieforening har flyttet deres Akva-Messe til engang i 2009. 

 

Randers Akvarieforening holdt et førstehalvårsafslutningsarrangement for kredsen, hvilket bestod i 

en lystfiskekonkurrence i Put&Take ved Harlev. Der var 20 deltagere, og MH vandt… 

 

Man har snakket om at arrangere endnu en Aqua-dag, som skal løbe af stabelen i efteråret, med 

hovedvægten lagt på foredrag. Dette grundet i, at de fleste foreninger generelt har et lavt fremmøde. 

 

2d: Kreds 5 v/ Lars Leth 

Ej til stede. 

 

2e: Kreds 6 v/ Finn Pedersen 

Ej til stede. 

 

 

Pkt 3: Orientering fra udvalgene: 

 

3a: Dansk Akvariedommer Sammenslutning v/ Finn Pedersen 

Ej til stede 

 

3b: 1.opdrætsregistrator v/ Jesper Eriksen 

Ej til stede, men… 1.opdrætsregistreringen er pt overtaget af RHH, da Jesper grundet ændret 

arbejdstider ikke længere kan varetage dette arbejde. Der søges derfor en seriøs og ansvarsbevidst 

person, til at overtage dette arbejde. 



 

Endvidere blev der talt en del omkring kontrollørerne af 1.opdrættene, og en vedtægtsændring 

udformes til delegeretmødet 2008, således at kontrollanterne fremover skal være ”organiserede” 

akvarister. Ligeledes fremlægges forslag om, at forældrefiskene skal være i opdrætterens varetægt 

ved 2. kontrol. 

 

Der blev også snakket en del om fotografering af fiskene. Det kunne være rigtigt godt, hvis der i 

forbindelse med registreringen, blev taget billeder af både forældrefiskene og eventuelt ungerne. 

Snakken gik mest på, hvem som skulle tage billederne, og omkring copyrighten på dem. 

Formålet med eventuelle fotos er, at man skal kunne klikke på arten i opdrætslisten (på 

hjemmesiden), og få alle oplysningerne om opdrættet. 

 

3c: Opdrætskonkurrencen v/ Poul Petersen 

Ej til stede, men… Der var ønske om at præmierne for kvartalskonkurrencerne skulle sættes op. 

MH tager en snak med Poul omkring dette. 

 

3d: Nordisk Samarbejde v/ Rasmus Hurup Hansen 

Som det plejer – pt ingen tiltag eller aktivitet. 

 

3e: Internetadministrator v/ Tage Falz Billeskov 

Der arbejdes stadig på højtryk, for at få hjemmesiden færdig. Det er ikke nemt at følge med i hvad 

der sker, da det meste af arbejdet foregår ”bagved”. Se også pkt. 5 

Der er flere og flere akvarister som tilmelder sig nyhedsbrevet, hvilket er glædeligt og viser at 

mange er interesseret i unionens gøren og laden. 

 

3f: Arkiv v/ Erik Lind Larsen 

Erik var ikke til stede, men havde sendt flg.: 

Der tages back-up af alt der kommer gennem e-mail fra D.A.U. og mails som kan relateres til 

D.A.U. 

Indkaldelser, referater og anden korrespondance bliver flyttet til Arkivets egen eksterne harddisk og 

gemmes endvidere på egen eksterne harddisk for en sikkerheds skyld. 

Noget er måske uvigtig i dag og kan være vigtig i morgen – hellere for meget end for lidt. 

 

 

Pkt. 4: Hjemmebedømmelsen 2008 v/ Johannes Noval 

 

Resultaterne for DM i hjemmebedømmelsen 2008 kan ses her: 

http://danskakvarieunion.dk/show.php?id=75 

 

JH havde lavet et udkast til hvordan hjemmebedømmelsen kan foregå fremover, og dette blev 

fremlagt Hovedbestyrelsen via PowerPoint. Udkastet lød: 

 

Tilmelding (klub, kreds, DM): 

Skal ske via formular på Dau’s hjemmeside. Den kommer til at indeholde følgende oplysninger: 

 Udstillers navn, adresse, tlf, email, klub, udstillingsklasse, fiskesamling, samt navn og email 

på den der har indsendt tilmeldingen 

 Man kan desuden angive hvis man ønsker at en af dommerne efterfølgende kommer og 

gennemgår bedømmelserne på et klub møde. 

 

Formular bliver videresendt til formand for DAS samt næstformand for DAU. DAS skal kvitterer 

for modtagelsen enten ved e-mail eller telefonisk henvendelse inden 4 dage. 

 

http://danskakvarieunion.dk/show.php?id=75


Dommerne adviserer deltagerne om dag og tid for bedømmelsen 3 dage før der skal dømmes. Med 

kopi til næstformand i DAU 

 

Opfølgning: 

Efter bedømmelsen /samme dag skal dommeren indberette resultat til klub/kreds-formand (ved DM 

Dau’s næstformand) med kopi til DAU’s næstformand, der så sørger for at deltagerne får resultatet. 

Indberetningen skal ske via formular på hjemmesiden 

 

Bedømmelseskort og billeder skal sendes til samme person som ovenfor inden 2 dage med kopi til 

DAU. 

 

DAU offentliggør resultatet af DM på hjemmesiden inden 4 dage med billeder, og 

bedømmelseskort. 

 

Pokaler DM: 

Vandrepokaler skal afleveres/sendes til DAU’s næstformand inden den 1/2. 

 

DAU sørger for gravering og sender/aflevere dem (samt diplom) til klubformand, inden 30 dage, 

der så står for aflevering til vinderen. 

 

Erindringspokaler udleveres sammen med vandrepokalen. 

 

Ved få deltagere af DM: 
Alle deltagere af DM skal have bedømmelse af dommere. Også selvom der ikke er andre der 

opstiller i samme klasse. 

 

FU kan vælge at ophøje en kredsbedømmelse til DM uden ekstra bedømmelse hvis vedkomne bor 

langt fra andre deltagere 

 

En klub kan ved få deltagere vælge at indstille deltagere til kredsbedømmelse, uden af der har været 

en dommer til at bedømme klubmesterskabet. Klub bestyrelsen skal dog have vurderet akvariet og 

fundet det egnet til kreds bedømmelse. 

 

Således fremlagt af JN. 

 

Endvidere blev der talt en del om pokalerne, og ikke mindst om hvorfra man kunne hjemkalde dem. 

En løsning kunne være at få adresse og eventuelt email-ditto for vinderne, hvilket ville gøre det 

utroligt meget nemmere at få fat i (finde) dem igen. 

 

 

Pkt. 5: Hjemmesiden v/ Rasmus H. Hansen og Tage F. Billeskov: 

 

Den nye hjemmeside blev desværre ikke som ønsket, helt færdig til HB-mødet, men der er skisme 

også meget som skal laves for at gøre den så nem at arbejde med som muligt. OG det blev til endnu 

flere opgaver efter HB-mødet… 

 

RHH lagde for med en introduktion, og fortalte om alle de finesser der allerede er lavet. Bla. er det 

op til foreningerne selv, at opdatere deres oplysninger direkte på hjemmesiden, og kassereren kan 

enten klikke rødt eller grønt flag, ud for de foreninger som har betalt kontingent. Klikker hun rødt 

flag, er der ikke betalt kontingent, og foreningen bliver ikke vist på hjemmesiden. 

 



Ligeledes er foredragsholderlisten ”spærret” med et login, således at ”udenforstående” kun kan se 

emne og navne på foredragsholderne, uden yderligere kontaktinformationer. 

 

Kredsene har fået deres eget subdomæne, og en udpeget webansvarlig for dette kan skalte og valte 

med domænet. Det hele laves online – ja selv menu-knapperne laves og struktureres af 

vedkommende – let og elegant. 

PKP (Kreds 2-3) har været testperson, og hans input og kommentarer har været til stor hjælp i 

arbejdet på dette område, og hans anstrengelser kan allerede nu ses på hjemmesiden. 

Kun SAK (kreds 1) havde indvendinger imod brugen af subdomænerne, og ville ikke benytte sig af 

Kreds 1´s subdomæne på hjemmesiden. Altså kommer der meget lidt (ingen) information om denne 

kreds på hjemmesiden – ærgerligt (ref. bem.)..! 

 

DAS (Dansk Akvariedommer Sammenslutning) har også deres eget subdomæne på hjemmesiden. 

 

Der blev opponeret mod skyggen omkring hjemmesidens ramme, men det bliver der ikke rørt ved. 

Designet er løbende godkendt af FU, og således forbliver det indtil der kommer en anden 

webadministrator som vil lave en helt ny hjemmeside til DAU… 

 

Al det materiale som DAU ligger inde med (dias-serier, DVD, PowerPoint-foredrag) skal 

digitaliseres (det meste er pt. allerede udført), således at man med et login selv kan downloade 

materialet, og brænde det over på en DVD til brug på en klubaften. 

Det bliver derfor fremover GRATIS at låne materialet, og det er ALTID tilgængeligt for de 

foreninger og klubber som har betalt deres DAU-kontingent. 

 

Men som skrevet ovenfor: Hjemmesiden er desværre ikke helt færdig. Bla. mangler hele 

maskineriet til opdrætskonkurrencen (pt igangværende), og så er der al finpudsningen tilbage… 

 

Annoncetegningen er i fuld gang. Alle de ”gamle” annoncører har fået tilsendt tilbud om 

annonceplads på det nye site, og de har således fortrinsret. Først når/hvis der kommer afslag (eller 

ikke bliver svaret), bliver annoncepladserne tilbudt andre mulige annoncør-emner. 

 

 

Pkt. 6. Eventuelt: 
 

Randers AF har flyttet deres Akva-Messe 2008 til foråret 2009, hvilket er en tyk streg i regningen, 

da vi allerede havde truffet aftale om at holde delegeretmødet på Akva-Messen. Derfor må vi så 

selv til at arrangere et tiltag, som kan trække (mange) mennesker til huse. 

Det bliver til en slags Aqua-dag, og det bliver højst sandsynligt i Nr. Broby på Fyn, da det er 

nogenlunde midt i landet (og vest for Storebælt). 

 

Det på HB-mødet fremlagte (foreløbige) program tog sig således ud: 

 

10:00 - 11:00 Ankomst 

 

11:00 - 12:00 Foredrag v/ Signe Friis Nielsen (Kandidatstuderende i Biologi-formidling): 

- Mange danske søer er igennem en årrække blevet forurenet med næringsstoffer fra såvel 

landbrug som spildevand. Foredraget vil fokusere på næringsbelastningens effekt på 

økosystemet i en sø, samt hvad der kan gøres for at få livet tilbage i den. 

- Foredraget kan tilpasses efter niveau, og hun vil komme ind omkring invasive arter. 

Foredraget er et led i forståelsen for hvordan økosystemet virker i de danske søer. 

 

12:00 - 13:00 Frokost 



 

13:00 - 14:30 (cirka) DM i Aqua-quiz. 

 

15:00 - Delegeretmøde 

 

18:30 Fællesspisning og hyggeligt samvær (overnatning kan arrangeres – herom senere).  

 

Ændringer kan forekomme, da det kun er et udkast. 

 

Der blev endvidere snakket en del om moralen angående fremmøde på HB-møderne, og man 

enedes om at appellere til de personer som er nævnt i indkaldelsen, at melde afbud såfremt man er 

forhindret i at møde frem. Det ville i samme forbindelse også være ønskeligt, at dersom man ikke 

kan møde op, lige mailer et indlæg (kort eller langt) til sekretæren, så vi slipper for punkter hvor der 

kun står: Ej tilstede… 

 

ELLERS – blev det et langt HB-møde, hvor næsten alting blev vendt, men ikke nedfældet, hvilket 

jo også ville afstedkomme et langt referat (…). 

 

Således sagt, hørt og forsøgt forstået. 

 

På FU´s vegne 

 

Tage F. Billeskov 

Sekretær 


