
 

  
 
 

Nyhedsbrev fra DAU 
Den 1.juni 2011 
 
Vi vil fremover fremsende et  
nyhedsbrev månedligt, for at 
informere om aktiviteterne i 
bestyrelsen                
        www.danskakvarieunion.dk 

 

Hvad står DAU for? 

Der kører i øjeblikket en debat på internettet omkring DAU, og herunder hvad gør DAU for foreningerne. 

Her følger så lidt information herom: 

§ 1. Navn og formål.  

 

Sammenslutningens navn er Dansk Akvarie Union. Officiel forkortelse DAU 

Hjemsted: Den til enhver tid værende formands adresse.  

DAU tegnes af formanden. 

 

DAU’s formål er: 

At udbrede og fremme kendskabet til akvariehobbyen. 

At varetage akvariehobbyens interesser udadtil, herunder over for offentlige myndigheder. 

At samle alle danske akvarister, akvarieforeninger og -klubber samt foreninger af beslægtet 

art. 

At arrangere konkurrencer på landsbasis, eventuelt i samarbejde med andre 

sammenslutninger med samme interesser  

At forvalte registreringen af danske førsteopdræt af akvariefisk.  

At opretholde kontakten til de øvrige nordiske akvarieforbund.  

 

§ 2. Virke. 

Til støtte for foreningernes/klubbernes arbejde skal DAU søge: 

At administrerer opdrætskonkurrencerne. 

At skaffe akvaristisk uddannelses- og underholdningsmateriale til medlemsforeningernes/-

klubbernes møder til udlån efter gældende regler. 

At ved kursus oplære foreningsledere, dommere og foredragsholdere m.v. 

At sikre, at DAU’s hjemmeside er tidssvarende og løbende holdes opdateret. 

Og hvordan gør vi det?? 

POLITISK 

http://www.danskakvarieunion.dk/


Rent politisk er det sådan, at dyreværnsforeninger og andre miljøorganisationer har held med 

at fortælle vore myndigheder/politikkere at husdyrhold og hermed også akvariefisk går ud over 

naturen, og derfor skal forbydes eller i hvert fald have nogle stramme regler. (et eksempel er 

der regler i Sverige om, at alle akvarier skal have overglas, for ellers falder fiskene ud og dør 

som tørfisk) Heldigvis er det ikke sådan i Danmark - det fik bl.a. DAU forpret i Danmark, da vi 

som officielt talerør for akvariehobbyen i Danmark får lovforslag og nye bekedtgørelser om bla. 

husdyrhold i Danmark til høring. 

Rent politisk er det derfor vigtigt at vi har nogle aktiviteter der fortæller at vi ikke tømmer 

verdens floder og søer for fisk ved at have opdrætskonkurrence - registrering af hvornår en 

fisk førstegang er opdrættet i Danmark - i samarbejde med Det Naturvidenskabelige Falkutet 

lavet en rapport over udryddelsestruede akvariefisk (ligger på hjemmesiden og er tilgængelig 

for alle). 

SAMARBEJDE 

Som det også fremgår, har vi et samarbejde med de Nordiske akvarieforbund omkring dette 

arbejde. 

Vi giver akvarieforeninger i Danmark mulighed for at samarbejde omkring arrangementer, 

hvor man besøger hinanden og bliver inspireret, dette er klubberne på sjælland et godt 

eksempel på- se link fra DAU´s hjemmeside 

http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id

=11&Itemid=16 

Vi giver foreningerne mulighed for at annoncerer deres arrangementer og er med til at 

kommunikerer det ud til DAU´s medlemsforeninger og andre der har ytret ønske om at få 

vores nyhedsbreve. . 

 

De foreninger, der så vælger at blive medlem eller som specielforening at blive associeret, har 

adgang til vores foreningsservice, hvor vi har en foredragsliste over emner og personer der 

holder foredrag inden for vores hobby. Vi har en programudlån - vi er dog i gang med at 

digitaliserer vores gamle diasforedrag til DVD - altså, DAU står på den måde for at vi giver 

foreningerne og deres medlemmer mulighed for at lære at holde akvariefisk (politisk signal). 

KONKURRENCER 

Det har altid ligget i folk at de vil konkurrerer - hvem er bedst/hurtigts osv. Derfor arrangerer 

DAU hvert år en hjemmebedømmelse efter bestemte regler. I lyset af, at der ikke har været så 

mange deltagere er reglerne blevet moderniseret det sidste år. Til at håndterer bedømmelser 

har vi Dansk Akvariedommersammenslutning der i samarbejde med DAU har udarbejdet 

bedømmelsesregler -(ligger link på hjemmesiden). Hvis de kommer nye strømninger og 

interesse for akvarister bliver disse løbende evalueret og tilrettet. 

FREMTID 

http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=16
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=16


I lyset af, at akvarister ikke mødes med hinanden og slet ikke i foreninger har vi nedsat et 

udvalg der skal komme med forslag til hvordan vi kan optage enkelt medlemmer i DAU, om 

det bliver sådan og hvornår det sker, kan jeg ikke sige noget om, vi afventer udvalgets 

arbejde. 

VI håber, I er blevet en lille smule klogere på hvilken fisk DAU er, om tiden er løbet fra DAU (vi 

blev stiftet i 1945 - så derfor er det bare ikke noget man nedlægger men udvikler) tror vi ikke, 

vi skal bare følge med tiden, og her er det vigtigt at dem der gerne vil vores hobby også er 

med - inden den forsvinder eller bliver forbudt. 

 Hjemmesiden 

Vær opmærksom på, at den del af hjemmesiden der indeholder FORENINGSSERVICE, nu kun er 

tilgængelig for foreninger, der har betalt DAU-kontingent for 2011. LOGIN er sendt til de foreninger, der 

har betalt kontingent. 

Tipskuponer  

Under foreningsservice er der langt et par tipskuponer ind, som foreningerne frit kan benytte som 

supplement til deres møde aktiviteter. Disse vil med jævne mellemrum blive suppleret op. 

Generalforsamling i 2012 

Forening, som kunne tænke sig at lægge lokaler for DAU’s GENERALFORSAMLING i april måned 2012, 

efterlyses. Det kunne fx være i forbindelse med et arrangement såsom en Akva-Dag. 

Opdrætskonkurencen 

Opdrætskonkurrencen vil derfor atter kunne følges på hjemmesiden. Her findes også 

tilmeldingsskema. Indtil nu er det kun Ølstykke og Silkeborg, der har tilmeldt opdræt. Silkeborg har 

endvidere været vinder af konkurrencen gennem de senere år. Er det ikke på tide at de får noget 

mere konkurrence? Læs mere om konkurrencen på hjemmesiden. 

Foredragsholdere 

Listen, som ligger under foreningsservice, er blevet udvidet med en ny foredragsholder:              

Kim Mathiasen, Holstebro, som har 2 foredrag: 

1. Alt om pansermaller – slægtskab, hold og opdræt 

2. Fangstur til Peru, 2008 

DAU efterlyser flere foredragsholdere. Er der foreninger, der ligger inde med emner, som ikke 

ligger på vores nuværende foredragsholderliste, hører vi gerne fra Jer. Mail til sekretæren: 

ole.g@privat.dk 

mailto:ole.g@privat.dk


Regionerne har fået deres egen side 

Gå ind under Regionerne på DAU’s hjemmeside og klik fx på Region Sjælland. Her kan du finde 

masser af oplysninger om, hvad der foregår i Regionen. Og få inspiration til hvad Jeres Region 

kunne bruge et sådant tilbud til.  

Findes der et regionssamarbejde (fx tidligere kredssamarbejde) må I meget gerne meddele dette 

til DAU’s sekretær: ole.g@privat.dk .  Ønsker I at oprette jeres egen Regionsside skal vi nok være 

Jer behjælpelige med det.  

Kontingent 

Kontingentet er som følger:                                                                                                                     

Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2010, dog max 1000 kr.                                                                  

Associerede foreninger: 150 kr. 

Indbetales på DAU’s konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto 1034243 

 

Den Blå Planet: 

Følg med på Danmarks Akvarium nye byggeri ved Kastrup Havn i Tårnby kommune. 

www.denblaaplanet.dk 

 

Akvadage og Udstillinger 

Aarhus Akvarieforening  afholder udstilling  og messe med foredrag i afledning af 75 års jubilæum den 

22-23 oktober 2011 i Vejlby-Risskov Hallen, Læs mere herom på:             

http://www.akvamesse.dk/ 

Region Sjælland holder Akva-dag                                                                                                                               

med 2 foredrag, aqua-qiuz, og en stor auktion søndag den 30. oktober i i lokaler hos Karlemosens 

Akvarieklub. Læs mere på DAU’s hjemmeside under Region Sjælland.  

 

Ønsker du/I ikke at modtage nyhedsbrevet mere så send til en mail herom til ole.g@privat.dk 
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