
Referat af regionsmøde tirsdag den 28-3-2017 afholdt hos RAF 

 

Til stede: Holbæk, KA, RAF, Vestsjælland og Ølstykke.  

  

1. Valg af Referent: RAF 

2. Godkendelse af seneste referat: Godkendt 

3. Orientering fra formanden: Formanden lagde op til en diskussion om DAU – Fungere DAU 

overhovedet? Der er ingen aktiviteter, der kommer ingen nyhedsbreve til trods for, at der er 

en aftale om, at disse skal udkomme hver måned. Deltagere i generalforsamlingen i februar 

kunne berette, at det været meget sparsomt om oplysningerne om, hvad fremtidsplanerne 

for DAU er. Det var tydeligt, at der ikke havde været aktivitet i 2016 og at Vejlemessen 

havde taget formandens tid. Der var enighed om at følge situationen og om nødvendigt 

måtte vi samlet reagere. 

4. Økonomi: Kassereren kunne berette, at der pt er 1576 kr. i kassen. Der var brugt 470 kr. 

til benzin til hjemmebedømmelsen. Der var derfor enighed om, at hver forening, der havde 

deltaget i hjemmebedømmelsen indbetaler 100 kr. 

5. Aktiviteter i regionen: Det aftaltes, at afholde Akvadag den 12. november 2017 i 

Ølstykkes nye lokaler. Der er planlagt foredrag om belysning og evt. et om fiskesygdomme. 

Der skal være auktion. Deltagelse i auktionen koster 20 kr. og der må max indleveres 5 lot. 

Akvadagen skal være åben for alle. 

Diplomer fra hjemmebedømmelserne blev udelt til de enkelte klubber.  Man drøftede 

forslaget om, at konverterer resultatet i regionsmesterskabet til DM. Det var der på mødet 

modstand i mod. Der skulle være mulighed for at tilrette sit akvarie i forhold til de 

bemærkninger, man havde fået på hjemmebedømmelse. Der var enighed om, at i givet fald 

så var det bedre, at aflyse DM. Allan skriver om regionens holdning til Heine. 

6. Orientering fra klubberne:    

Holbæk: 10 medlemmer. Der afholdes hjemmemøder, da der intet lokale er til rådighed. 

Karlemosen: Ikke tilstede. 

KA: 50 medlemmer. Der afholdes møde månedligt i medborgerhuset på Toftegårdsplads. 

Der suppleres med hjemmemøder. Man vil gerne modtage besøg på møderne men der er en 

begrænsning på, at man kun må være 20 i lokalet. Det er derfor bedst at melde sit besøg. 

RAF: 19 medlemmer. Møderne afholdes i lokalerne her. Der er normalt 2 foredrag om året 

og faste pkt. på møderne er: tip en 15´ner, det latinske hjørne og auktion. Efter opfordring 

fra medlemmer forsøges der muligvis med en 2 dages tur til Hamborg i næste sæson. 



Vestsjælland: 23 medlemmer her af 5 ny i løbet af kort tid. Møderne holdes som 

hjemmemøder med meget pænt fremmøde. På seneste møde deltog 17 medlemmer. Aftalen 

om trykning af medlemsbladet er opsagt og der er endnu ikke fundet en anden løsning. 

Ølstykke: 10 medlemmer – mange er hoppet fra under roderiet med flytning til nye lokaler. 

Der er travlhed med at indrette lokaler, når det er på plads regner man med, at 

medlemstallet stiger igen. 

7. Næste møde: Afholdes af Vestsjælland. Vi mødes hos FULD AF DYR i Lundforlund 

v/Slagelse den 28-11-2017 kl. 19.30 

8. Evt. Henvendelse til DAU om, at der på DAUs hjemmeside er skal være en henvisning DAS’s 

hjemmeside, så man sikre, at det er ens bedømmelsesregler, der henvises til og at disse er 

opdaterede. 

Referat: Ole Pedersen RAF 


