
 

         Samarbejdende akvarieklubber i Region Sjælland
 
 
Referat af regionsmøde tirsdag den 29.marts 2011 hos John Møller Andersen, Roskilde.
 
Tilstede: 
Holbæk Akvarie Klub  
Karlemoseparkens Akvarieklub, Køge
Roskilde Akvarieforening 
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
Ølstykke Akvarieforening
 
1) Valg af referent:
 John Møller Andersen valgt.
 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev enstemmigt godkendt.
 
3) Orientering v. formanden herunder resultatet af hjemmebedømmelserne.
Per takkede for deltagelsen i hjemmebedømmelsen og bemærkede, at gode akvarier var 
tilmeldt. Diplomer blev udleveret til ØAF og til Karlemosen.  Per oplyste ikke om resultaterne 
af hjemmebedømmelsen, men henviste til hjemmesiden.
ØAF har lavet et tilmeldingsskema til hjemmebedømmelse. Det blev aftalt, at dette skema 
bliver implementeret ved bedømmelsen næste år.
 
4) Økonomi ved kassereren.
Kassereren, Hans Ole Kofoed, havde meldt afbud, men sendte en mail, hvoraf det fremgår, at 
kassebeholdningen efter 185 kr. i udgifter til regionsmesterskabet, er kr. 1041,- , så vi skal 
ikke indbetale til kassen denne gang.
 
5) Aktiviteter, tilrettelægning af Akva-dag søndag den 30. Oktober 2011
Akvadagen den 30/10 2011 afholdes i Karlemosens lokale i Køge.
Der vil være indskrivning af auktionslot fra kl. 10.00 og selve akvadagen starter kl. 11.00.
Det blev oplyst, at MaxiZoo har tilbudt et sponsorat på noget foder til salg på auktionen eller 
alternativt  tilbudt at sponsorere et foredrag.
2 foredrag er på plads. -  Bjarne fra VAT holder et foredrag om rejer, og John fra Roskilde 
holder et foredrag om Opdræt af selskabsakvariets fisk. Der var enighed om, at et foredrag 
ikke bør tage længere tid end ca. 40-50 min.  
- Karlemosen står for forplejningen.
Allan, ØAF, taler med Kim fra klubben vedr. et “styre-program” til indskrivning af 
auktionsnumre. Allan melder sig som “afregner”.  Allan vil spørge Peter Bach om han vil 
påtage sig jobbet som auktionarius.
Per taler med Hans Ole om quiz-arrangementet.  “1X2”-kortene medbringes af ØAF.
Oplysningerne vedr. akvadagen gives i kalenderen på DAU’s hjemmeside samt sendes af Ole 
G. Nielsen, ØAF, på mail til alle klubber og personer, der står som modtager af nyhedsbrevet.
 
6) Orientering fra klubberne/foreningerne.
 
Holbæk: Carsten kunne meddele, at der endnu er ikke fundet nye lokaler. Klubben er blevet 
opsagt pr. 31. Juli 2011.
På generalforsamlingen blev Hans Ole og Carsten genvalgt. Klubben planlægger en tur til 
Credo i Maj.  Klubben har 40 års jubilæum i 2011.
 

 



 

 
Karlemosen: Man er nu færdig med ombygningen, og er dermed “vokset” fra 68 akvarier til 
120 akvarier. Ove oplyste, at de er ved at lave en ny hjemmeside.
 
Roskilde: Der dukker stadig nye ansigter op ved klubbens møder, så en forsigtig optimisme 
kan spores vedr. klubbens fremtid. For at spare på udgifterne i år har bestyrelsen arrangeret, 
at alle foredrag i 2011 afholdes af klubbens egne medlemmer. De første 4 foredrag  i Januar, 
marts, april og maj klares/er klaret af Mikael Bagge, Jan Lyngdorf, John Møller Andersen og 
Erik Lind Larsen. På generalforsamlingen i februar blev hele bestyrelsen genvalgt.
 
Vestsjælland: Per oplyste, at klubben har droppet lokalet. Ingen ud over bestyrelsen mødte 
op. Nu prøver man med hjemmemøder og tager på diverse ture.
 
Ølstykke: Klubben bygger om og restrukturerer opstillingen af akvarier i kælderen.
Klubben tager i april en tur til Finn i Haslev.  På seneste generalforsamling udtrådte Ole G 
Nielsen af bestyrelsen mens alle øvrige blev genvalgt. Allan oplyste, at klubben har for lidt 
plads til medlemmerne, men desværre kan de ikke få mere plads på skolen.
 
7) Fastlæggelse af næste møde. (hvor/hvornår)
Det blev aftalt, at næste møde bliver den 29. November i Karlemosens klublokale i 
Karlemosen nr. 37.
 
8) Konstituering:
Ingen ændringer.  Per fortsætter som formand.
 
 
 
JMA
 
 
 
  

 


