
Referat af Regionsmøde 27-11-2012 afholdt i Ølstykke Akvarieforenings lokaler
 
Til stede: Holbæk Akvarieklub 1

Karlemosens Akvarieklub 2
Roskilde Akvarieforening 1
Vestsj. Akvarie- og Terrarieklub 1 (referent)
Ølstykke Akvarieforening 5

 
Der var afbud fra 1 fra Holbæk og 1 fra Roskilde
 
Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Orientering fra formanden
4. Økonomi
5. Aktiviteter i Regionen
6. Orientering fra klubberne/foreningerne
7. Fastlæggelse af næste møde
8. Konstituering

 
Ad pkt. 1: Valg af referent:
Formanden påtog sig rollen som referent.
 
Ad 2: Godkendelse af referat fra sidste møde:
Hans Ole beklagede at han havde givet referenten forkerte tal til referatet. - De rigtige tal vil fremgå af pkt. 
4 i dette referat.
Referatet blev derefter godkendt.
 
Ad pkt. 3: Orientering fra formanden:
Per indledte med at konstatere, at sidste planlagte møde den 26. april 2012 blev aflyst. - Dels fordi der 
ikke blev afholdt regionsmesterskaber i hjemmebedømmelse, dels fordi der efter en mailkorrespondance 
var enighed om at droppe akva-dagen på grund af Akva Messen i Køgehallerne i september.
Næste DM i hjemmebedømmelse er fastsat til weekenden 13.-14. april 2013
Hvis vi beslutter at holde fælles hjemmebedømmelse i Regionen foreslog Per at det bliver weekenden før, 
nemlig  6.-7. april 2013. - Mere om det under pkt. 5.
Per gjorde opmærksom på at klubberne selv har ret til at tilmelde akvarier til DM.
DAUs generalforsamling holdes 3. marts i Nivå-Kokkedal.
DASs årsmøde holdes samme dag, samme sted.
Køgemessen i efteråret og Nivå-Kokkedal-akvadagen i foråret 2013 var genstand for drøftelse.
Der bliver formentlig en eller anden form for udstilling i Nivå. - København har givet tilsagn.
Der var stor tilfredshed med Køgemessen, både blandt de klubber der deltog i aktiviteterne og fra 
forhandlere med stadepladser.
DAU afholdt DM i klubakvarier og havde en velbesøgt stand på messen hvor der blev henvist mange 
besøgende til de klubber der var repræsenteret. - En del af entreindtægten fra de ca. 2.000 besøgende 
tilfaldt DAU - det blev 2.500 kr.
Der er tvivl om hvorvidt Michael vil arrangere en Køgemesse i 2013, men Ølstykke, der har kontakt med 
Michael, melder ud når der bliver truffet en beslutning.
DAU havde en flot stand på Messen i Skive (300 besøgende), hvor DAUs nye messemateriale blev luftet 
for første gang. - Materialet skal bruges i Vejle i februar og igen i Nivå i marts.



 
Ad pkt. 4: Økonomi:
Hans Ole redegjorde for Regionens økonomi.
Indestående og kontant: 2.998,25 kr.
Akvadagen i 2011 gav et overskud på 2.128 kr.
Der var hverken indtægter eller udgifter i 2012.
Set i lyset af kasseheholdningens størrelse, var der enighed om at der ikke skal betales kontingent i 
2012.
 
Ad pkt. 5: Aktiviteter:
Fælles klub- og regions-hjemmebedømmelse:
Der var enighed om at Regionen afholder hjemmebedømmelse i weekenden 6.-7. april 2013.
Hvis den kan afvikles på en dag, lægges bedømmelsen søndag den 7. april.
Hvis en klub/forening vurderer at der er behov for en særskilt klubbedømmelse, arrangerer den selv 
denne. - ellers vil bedømmelserne gælde både klub- og regionskonkurrencen.
Alle klasser kan bedømmes i klub- og regionskonkurrencen.
Klubberne indstiller selv til bedømmelse i DM (bedste klubakvarie i de klasser, der bedømmes ved DM).
Frist for udmelding fra klubberne/foreningerne om deltagelse i regionsbedømmelsen er 1. marts 2013.
Frist for tilmelding af akvarier til regionskonkurrencen er 31. marts 2013.
Tilmelding foregår i klubberne/foreningerne og sendes via mail til formanden på det udarbejdede skema.
Formanden sørger for bestilling og transport af dommere og evt. en bisidder/fotograf (Hans Ole eller Ole 
G.).
Formanden udarbejder en plan for afvikling af bedømmelserne.
Udgifterne til transport dækkes ligeligt mellem regionen og de deltagende klubber/foreninger.
Akva-dag 2013:
Der var enighed om at afholde en akvadag for de tilsluttede klubber/foreningers medlemmer uanset om 
der bliver arrangeret en Køge-messe i 2013 eller ikke.
Akvadagen bliver afholdt efter “det gamle koncept” (quiz - foredrag - auktion) hvor den arrangeres for 
medlemmerne som et fælles akvariearrangement. - Den bliver derfor ikke annonceret udadtil, men kun 
omtalt/annonceret på regionens og klubberne/foreningernes hjemmesider.
Akvadagen holdes en søndag i september på Jørlunde skole i Ølstykke.
Mulige datoer: 1. - 8. - 12. - 19. - 29. september. - Ølstykke undersøger hvornår lokalerne er ledige og 
vælger dato, der meldes ud til formanden når den foreligger.
Der var enighed om følgende program:
Akvaquiz: 
Ølstykke spørger Benny B. Larsen om han vil stå for quiz’en - ellers finder de en anden.
Foredrag:
Små guramier (lakridsguramier) ved Helene Schoubye, Herlev (Per kontakter).
Biotopakvarier ved Benny B. Larsen (Ølstykke spørger Benny).
Auktion:
Ølstykke stiller med auktionarius, indsamler og regnskabsholder.
Stand
Ølstykke spørger Michael om han vil have en salgsstand ved akvadagen.
Entré som vi plejer.
Fælles foredragsdag:
Der var enighed om at arrangere en ekstra fælles aktivitet i 2013 i form af en fælles foredragsdag i 
foråret.
Per kontakter Thue Grum Schwensen om han vil lave et foredrag om “hold af akvariefisk i udendørs 
akvarier/havedamme - hvilke fisk/poecilia er egnede - hvordan gør man”.



Der var enighed om at forsøge at lægge foredragsdagen på den 20.-21. april.
Ølstykke reserverer/lægger lokaler til.
Regionskassen betaler for foredraget.
Hvis regionskassen går i minus, betaler klubberne 200 kr. i kontingent eller dækker ligeligt udgifterne hvis 
beløbet bliver større.
 
Orientering om pasningsvejledninger.
Ole G., der er en del af det udvalg der er nedsat af DAU for at bistå Dyrenes Beskyttelse med at 
udarbejde pasningsvejledninger for akvariefisk, orienterede om udvalgets arbejde.
Ole præsenterede en udskrift af det regneark som udvalget har udarbejdet for at kunne rubricere de 
forskellige arter i grupper.
Det drejer sig om ca. 1.100 ferskvandsfisk, en del brakvandsfisk og saltvandsfisk. Rejer og andre 
krebsdyr er der endnu ikke taget hul på.
Der beskrives også flere akvarietyper.
Der beskrives bl.a. hvor hyppigt fiskearten findes i handelen, hvor stor udbredelse, placering i vandsøjlen, 
social/territorial adfærd, temperaturforhold, vandværdiforhold og meget mere.
Der bliver tale om et stort og omfattende opslagsværk, som efterfølgende bliver svært at holde ajourført,
Lovgivningen sigter på at der skal udleveres pasningsvejledninger for hver enkelt fiskeart, der “langes 
over disken”.
 
Ad pkt. 6: Orientering fra klubberne/foreningerne:
Holbæk:
Efter klubben fik frataget klublokalet, er der en lille skare tilbage der holder møde en gang om måneden.
Det foregår ved at man samler “en bilfuld” medlemmer, der kører ud til andre medlemmer, andre klubber 
eller interessante steder og ser på akvarier, eller deltager i andre klubbers aktiviteter.
Har fået 2 nye medlemmer.
Opdaterer hjemmesiden jævnligt.
Karlemosen:
Det går godt i klubben. - Er i øjeblikket i gang med at arrangere en lokal akvarie-/salgsmesse der skal 
finde sted i februar. De har fået et par nye medlemmer.
Efter en del bestyrelsesmæssige problemer i beboerforeningen er bebyggelsens klubber gået sammen i 
en slags fællesbestyrelse for at varetage klubbernes interesser over for beboerbestyrelsen.
Klubben har haft foredrag af Jens V. Bruun, der bl.a. viste film fra akvariemessen i Malmø.
Blødtvandsanlægget kører nu efter lidt indkøringsproblemer. Skal i gang med at bruge vandet i 
akvarierne.
Roskilde:
Var ved at tabe pusten for et år siden, men fik vendt skuden og valgt ny bestyrelse og formand. De 
har “givet den en skalle” og har blandt andet lavet en folder som er delt ud flere steder. - Har fået et 
nyt medlem. - Der kommer i snit 7-8 medlemmer til møderne der foregår mest som hjemmebesøg og 
foredrag af klubbens egne medlemmer. Foreningen har adgang til et personalerum under plejehjemmet.
Vestsjælland:
Klubbens møder foregår også som hjemmemøder eller besøg i akvarieforretninger og lignende aktiviteter. 
- For nylig var vi i 4-5 københavnske forretninger en lørdag.
Har haft et foredrag af Christian Jørgensen, KAK om foder og fodring af forskellige typer akvariefisk. - 
Kan anbefales.
Et par nye medlemmer og et par udmeldinger i årets løb.
Ølstykke:



Bikser stadig med lokale og indretning af akvarier. - Har indført en arbejdsmandag om måneden, hvor 
man koncentrerer sig om at holde akvarier og lokale i ordentlig stand. - Det er forbudt at gå i vejen den 
dag.
Man har 42 medlemmer hvoraf der som regel møder 20 frem. - Det kan give lidt trængsel.
Flere nye medlemmer, bl.a. 3-4 kvinder, der er ret aktive i klubben. - Det har ændret lidt på den daglige 
jargon.
Der er nu 3-4 saltvandsakvarier i drift.
Klubben pusler med tanken om at foretage nogle længere ture (f.eks.til Jylland og Fyn). - Er interesseret i 
at høre erfaringer om fælleskørsel - f.eks. leje af minibus.
Karlemosens erfaringer går på at der er meget trangt i en minibus på lange ture og foreslår at benytte en 
større bus - evt. i et fælles arrangement med andre klubber i regionen - det kan gøres for omkring 250 kr. 
pr. deltager hvis man kan fylde en bus.
Klublokalet er kun åbent for medlemmer om mandagen. - De øvrige dage minus 1 fodres i en 
turnusordning.
DAU:
Hans Ole efterlyste ideer til en indvielsesgave til Den Blå Planet, når den åbner i foråret.
Det blev foreslået at lave en slags diplom i A4/A3 i ramme med venlig hilsen fra Dansk Akvarie Union 
sammen med en buket blomster.
Et indgraveret messingskilt blev også nævnt.
Hans Ole nævnte efterfølgende et godt udflugtsmål hvis klubberne ville på en sommerudflugt.
Det er Zen-Garden i Vedde, der er lavet af brolægger Jørgen Nielsen. Han er tidligere akvarist og har en 
flot samling af store koikarper.
 
Ad pkt. 7: Næste møde:
Næste møde blev fastsat til torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 hos Hans Ole Kofoed, Valmuevej 6, 
4300 Holbæk.
 
Ad pkt. 8: Konstituering:
Formand: Per Kyllesbech Petersen, VATK
Kasserer: Hans Ole Kofoed, HAK
 
 
Referent: Per Kyllesbech Petersen


