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Referat fra bestyrelsesmøde i DAU Region Sjælland. 

Hvor?:   Ølstykke Akvarie Forenings lokaler 

Hvornår?: 22.11.2016, kl. 19:00 

Hvem?: Holbæk Akvarieklub  ............................. Afbud 
 Karlemosens Akvarieklub  ...................... Tilmeldt (1) 

 Roskilde Akvarieforening  ....................... Afbud 
 Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub  ... Tilmeldt (2) 
 Ølstykke Akvarieforening ....................... Tilmeldt (4) 

 Københavns Akvarieforening .................. Tilmeldt (2) 
 

Dagsorden: 
1. Valg af referent (Ølstykke) 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (24.11.2015) 

3. Orientering fra formanden  
4. Økonomi  

5. Aktiviteter i Regionen: 
Evaluering af Køge Akvarie- og hundemesse (29.-30.10.2016) 
Fastlæggelse af evt. fælles hjemmebedømmelse 

Evt. akvadag i 2017 
Evt. foredragsdag i 2017 

6. Orientering fra klubberne/foreningerne 
7. Fastlæggelse af næste møde 
8. Eventuelt 

 
Ad dagsordenspunkt 1 - Valg af referent 

Kim Nilsson fra Ølstykke tog referat 
 
Ad dagsordenspunkt 2 - Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendt uden bemærkninger 
 

Ad dagsordenspunkt 3 - Orientering fra formanden  
Københavns Akvarieforening har vist interesse for at deltage i 
regionssamarbejdet, og derfor med på mødet.  

Allan Olssen bød Københavns Akvarieforening velkommen i regionen. 
Siden generalforsamlingen i februar 2016, er der kun kommet et enkelt 

nyhedsbrev fra DAU, hvor der normalt kommer ca. et nyhedsbrev om 
måneden. I et svar på en e-mail fra Allan, har DAUs formand forklaret, at 
nyhedsbrevene udfases og erstattes af en side på Facebook. 

Det blev også forklaret, at alle informationer fortsat vil være at finde på 
hjemmesiden, blandt andet af hensyn til de som ikke er på Facebook. 

For ca. 3 uger siden var der så premiere på den Facebookside der skal 
erstatte nyhedsbrevene. 

Vi følger de nye tiltag. 
 
Ad dagsordenspunkt 4 – Økonomi 

Hans Ole Kofoed var akut blevet forhindret i at deltage i mødet, og havde 
ikke kunnet nå at fremsende regnskabet. Kim Nilsson kontakter Hans Ole 

http://www.danskakvarieunion.dk/images/stories/sjaelland/regionsmoede_2015-11-24.pdf
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for at få tilsendt regnskabet, der efterfølgende vil blive indsat som bilag til 

referatet. 
Regnskabet modtaget og kan ses på side 5-6 af dette referat.  

Regionen har 1.576,85 kr. i kassen. 
 

Ad dagsordenspunkt 5 - Aktiviteter i Regionen 

 Evaluering af Køge Akvarie- og hundemesse (29.-30.10.2016) 
Både Roskilde Akvarieforening og Københavns Akvarieforening havde en 

stand på messen.  
Københavns Akvarieforening havde fået et par nye medlemmer på 

baggrund af messegæster der havde besøgt deres stand – så det må 
betegnes som en succes. 
Der var bred enighed blandt mødedeltagerne om, at messen ikke levede 

op til forventningerne, og der var heller ikke fuld tilfredshed med 
arrangørernes engagement som tydeligvis havde stor fokus på profit og 

mindre på de to hobbyer der lagde navn til messen. 
Det blev også bemærket (og kommenteret på blandt andet 
Akvariesiden.dk) at en af de kræfter der havde været med til at tage 

initiativ til messen, også blev udtrukket som vinder af en dykkerferie. 
Ferien blev vekslet til et gavekort på 10.000,00 kr. til Garagefisken som 

var en af messearrangørerne. Ingen fra regionen fandt det acceptabelt, 
at hovedpræmien på den måde gik til ”en insider” 
Allan orienterede om, at han havde været i kontakt med Michael 

Næblerød Jørgensen, som tidligere har arrangeret Køge Akvariemesse. 
Michael planlægger at arrangere Køge Akvariemesse efter hans 

succesfulde koncept i weekenden 30.09.-01.10.2017. 
 

 

 Fastlæggelse af evt. fælles hjemmebedømmelse 
Der var enighed om, at der igen i 2017 skal arrangeres 

hjemmebedømmelse i kredsen. 
DM forventes afviklet primo april 2017 (weekenden 1.-2. eller 8.-9. 
april) så der planlægges afholdt regionsbedømmelse søndag 26.03.2017 

med tilmeldingsfrist mandag 06.03.2017. 
Formanden bestiller dommere og koordinerer bedømmelserne. 

Såfremt der i den enkelte forening er mange akvarier (flere end 2-3 
stk.) der tilmeldes i samme klasse, må det bestræbes at der afholdes 
klubmesterskaber i den enkelte forening inden regionsmesterskabet så 

der ikke bliver urimeligt mange akvarier til bedømmelse den 
26.03.2017. 

 

 Evt. Akvadag i 2017 

Der var tidligere en aftale med Michael om, at han afholdt messe hvert 
andet år, og at regionen så ville afholde en Akvadag hvert andet år. Der 
var enighed om, at afvente om Michael fortsat vil være interesseret i 

sådan en aftale, hvilket vil medføre at en eventuel Akvadag bliver i 
2018. 
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 Evt. foredragsdag i 2017 

Der var ønsker om en foredragsdag i regionens regi til afholdelse enten i 
starten af september 2017, i november 2017 eller alternativt i januar 

2018. På den måde kan det undgås at ”kollidere” med andre 
akvarierelaterede arrangementer. 

Det blev foreslået, at foredragsdagen denne gang vil blive et åbent 
arrangement der samtidigt kan medvirke til at promovere 
akvariehobbyen. Der var også enighed om at der skal opkræves en 

symbolsk deltagerbetaling på 20,- kr. 
Der blev foreslået følgende foredragsemner 

- Fiskesygdomme og deres behandling 
- Belysning af akvarier 
- Aquascaping 

- Sådan sammensætter du en fiskesamling 
- Opdræt af tetra fisk 

- Gødning af akvarieplanter 
- Fisk i haven om sommeren 
 

 
Ad dagsordenspunkt 6 - Orientering fra klubberne/foreningerne 

 Københavns Akvarieforening har p.t. 50 medlemmer 
På foreningens månedsmøder med foredrag deltager typisk 10-15 

medlemmer.  
Foreningens medlemsskare er temmelig spredt lige fra medlemmer fra 
Norge til medlemmer fra Lolland og Jylland. Dette skyldes med 

sikkerhed at foreningen udgiver et medlemsblad (Akvariebladet). 
Alle DAU medlemmer er velkomne til foreningens foredragsaftner som 

offentliggøres på foreningens hjemmeside 
(http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk) 

 Karlemosens Akvarieklub har p.t. 24 medlemmer 

Medlemmerne deles om i alt 120 akvariepladser i foreningens 
rummelige lokaler, og har for nylig indkøbt en del akvarier af en nedlagt 

forening som der nu også skal gøres plads til. 
Et (nu tidligere) medlem har dannet en ny forening i Solrød, men der 

forventes ikke en medlemsflugt af den årsag. 
2016 har været begivenhedsrig idet foreningens lokaler har været ramt 
af to gange oversvømmelser efter kraftige regnvejr, og har derudover 

været ramt af brand – så der har været rigeligt at se til. 

 Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub har p.t. 20 medlemmer hvoraf 

12-15 i gennemsnit deltager ved  hjemmemøderne. 
Her går det stille og roligt ligesom det plejer, med fælles besøg hos 

diverse akvarieforretninger og en årlig sommerfest og julearrangement. 
Foreningen har en havebassingruppe som normalt når at besøge ca. 6 
private havebassiner på en sæsson. 

 Ølstykke Akvarieforening har p.t. 23 medlemmer hvoraf kun ganske få 
kommer i foreningslokalerne hver mandag. 

Foreningen har fået nye lokaler og al energi bruges for tiden på at gøre 
lokalerne klar til flytning medio december måned – de gamle lokaler 

http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/
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skal rømmes senest den 15. december. 

I foreningens nye lokaler bliver der nu plads til både værksted og et rum 
til vandbehandling m.m. (tidligere baderum) udover masser af plads til 

ophold og akvarier idet de nye lokaler er ca. tre gange så store som de 
gamle. 

I huset med de nye lokaler, som er beliggende i Stenløse, er der også 
mødefaciliteter som kan anvendes til foredrag m.m. 

 

 
Ad dagsordenspunkt 7 - Fastlæggelse af næste møde 

Roskilde der havde meddelt afbud til mødet, har tilkendegivet, at de gerne 
vil være vært ved næste møde. 
Næste møde blev aftalt til tirsdag 28.03.2017 kl. 19:00 i Roskilde. 

 
Uden for dagsordenpunkter -  Eventuelt: 

Der var ingen emner til eventuelt. 
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Bilag – Regnskab: 

 

Udgift  Indtægt Saldo KONTOBOG Dato 

  753,75 753,75 Overført 2007 1.1 

           400,00    353,75 foredrag j Møller 22,4 

           200,00    153,75 Kørsel S. Knudsen 22.4 

  850,00 1.003,75 Entre 34 á 25 kr. 22.4 

             64,00    939,75 Lokaleleje 11.6 

           404,00    535,75 Kredsmesterskab 11.6 

           600,00    -64,25 Foredrag Peter Bach 24.2 

           600,00    -664,25 Foredrag Kirstoffer 24.2 

  1.245,00 580,75 Entre aquadag køge 24.2 

           250,00    330,75 rengøring køge   

           759,00    -428,25 Kredsmesterskab   

  200,00 -228,25 Holbæk 23.4 

  200,00 -28,25 Køge 23,4 

  200,00 171,75 Vestsjælland 24.4 

  200,00 371,75 Ølstykke 6.6 

    371,75 2009   

  200,00 571,75 RAF indbetalt 08-01 

  250,00 821,75 VAF indbetalt dipositum 03-02 

  250,00 1.071,75 Haslev indbetalt dipositum   

  1.240,00 2.311,75 Overskud Landstævne   

           500,00    1.811,75 Tilbagebetalt dipositum   

    1.811,75 2010   

           315,50    1.496,25 Kredsmesterskab 14.4 

           100,00    1.396,25 Brød til Kredsmøde 14.4 

  900,00 2.296,25 Aquadag Ølstykke entre 3.10 

  200,00 2.496,25 Aquadag Ølstykke standleje 3.10 

        1.500,00    996,25 Aquadag Ølstykke, foredrag 3.10 

  230,00 1.226,25 Aquadag Ølstykke, auktion 3.10 

    1.226,25 2011   

           350,00    876,25 Transport hjemmebedømelse 30.3 

  2.122,00 2.998,25 Aquadag karlemosen 30.10 

    2.998,25 2012   

    2.998,25 2013   

           875,10    2.123,15 Hjemmebedømmelse, transport 24.3 

           310,80    1.812,35 Hjemmebedømmelse, mad 24.3 

             39,00    1.773,35 Per Kyllesbech, porto 25.3 

           147,00    1.626,35 Per Kyllesbech, 25.3 

  343,00 1.969,35 Karlemose, Hjemmebedømmelse 2.4 

  343,00 2.312,35 VATK Hjemmebedømmelse 5.4 

  343,00 2.655,35 Ølstykke, hjemmebedømmels 16.4 

        1.870,00    785,35 Thue Grum-Schwensen 27.5 

  660,00 1.445,35 Entre aquadag Ølstykke 13.9 

           500,00    945,35 Peder Bach 13.9 

           500,00    445,35 Helene Schoubye 13.9 

  326,00 771,35 Auktion   
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      2014   

           559,00    212,35 Hjemmebedømmelse 2014 30.3 

  186,50 398,85 Ølstykke andel hjemmeb. 7.4 

  186,50 585,35 Vestsjælland andel hjemmeb 8.4 

           375,00    210,35 Foredrag Ølstykke 21.09 

  250,00 460,35 Roskilde af 14.11 

  250,00 710,35 Ølstykke 23,11 

  250,00 960,35 VATK 1.12 

      2015   

  250,00 1.210,35 Holbæk   

  250,00 1.460,35 Karlemosen 24.4 

        1.459,50    0,85 Aqudag Ølstykke 03.11.15 

  250,00 250,85 ØAF indbetalt 11.11 

  250,00 500,85 RAF indbetalt 23.11 

  250,00 750,85 VAT indbetalt 24.11 

  250,00 1.000,85 HAK indbetalt 24.11 

        1.000,00    0,85 Aquadag Ølstykke 25.11 

    0,85 2016   

  250,00 250,85 Karlemosen - kontingen 2015 3.1 

  250,00 500,85 Holbæk - kontingent 2016 5.4 

  250,00 750,85 ØFA 11.4 

  413,00 1.163,85 VATK+ Hjemmebedømmelse 21-4 

  413,00 1.576,85 RAF + hjrmmebedømmelse 3-5 

    1.576,85     

    1.576,85     

    1.576,85     

    1.576,85     

    1.576,85     

    1.576,85     

      13.677,90        15.254,75        1.576,85  SUM   

 


