Nyhedsbrev fra DAU
Den 8.august 2011
Vi vil fremover fremsende et
nyhedsbrev månedligt, for at
informere om aktiviteterne i
bestyrelsen
www.danskakvarieunion.dk

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. Indtil nu ligger
der 4 stk.

Myndighedskrav
I forbindelse med debatten, der foregår på diverse hjemmesider omkring ”Dyrehandleruddannelsen” jfr.
BEK nr. 1022 af 12/12 2002
BEK nr. 1499 af 20/12 2004
BEK nr. 1380 af 17/12 2009
BEK nr. 129 af 3/2 2010
BEK nr. 1348 af 28/11 2010
Hvor omkring der er oprettet diverse AMU-kurser, idet loven kræver uddannelse inden år 2015, kan DAU
oplyse at Justitsministeriet den 25.maj 2011 opfordrede til et møde om udarbejdelse af pasningsvejledninger. I dette møde deltog et par hobbyforeninger og forskellige organisationer.
Fortsættelsen af dette møde, har medført, at der nu er indkaldt et møde for ”Hobbydyrsforeningerne” den
21. august 2011, hvor DAU også er indbudt. Emnet er pasningsvejledninger.

Det skal dog oplyses, at ud fra bekendtgørelserne og det fremsendte materiale, er det tilsyneladende
ikke noget, der har betydning for vores hobby, men stadig i forbindelsen med ”Dyrehandleruddannelsen”
. Men vi får se hvad mødet medfører.

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 eller lignende.
I forbindelse med den kommende generalforsamling efterlyses en ny kasserer, da Tony ikke ønsker at
fortsætte. Det ville være rart, hvis en interesseret allerede nu dukkede op, medens Tony stadig er i gang. Så
der er lidt tid til at sætte sig ind i forretningsgangen. Forslag sendes til sekretæren.

Opdrætskonkurencen
Vores registrator Poul Petersen har måttet skifte internetudbyder og har derfor fået en ny mailadresse. Det
kan have medført, at nogle opdræt ikke er blevet registreret. Foreninger, der deltager, bør lige checke om
deres seneste opdræt er blevet registreret
Derudover ønsker Poul Petersen at stoppe ved udgangen af dette år. Vi efterlyser derfor en ny registrator.
Poul Petersen vil selvfølgelig være behjælpelig med ”oplæring”. Kære foreninger: Hjælp med at finde en ny
registrator. Send besked til DAU’s formand via DAU’s hjemmeside..

Foredragsholdere
Listen, som ligger under foreningsservice, er atter blevet udvidet med en ny foredragsholder, i det
vi havde fået slettet Thu Grum-Schwensen, tlf. 24 66 53 36, fra Poecilia, som har to foredrag:
1. Ungefødende tandkarper
2. Poecilia, bevaringsprojekter og ungefødende fisk i Mexico (glimt fra 4 rejser)
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

Efterlysning
Det kunne være spændende, om vi på DAU’s hjemmesiden kunne forklare lidt om, hvad man kan
og hvordan man bærer sig ad med at få/søge om penge fra kommunerne. Lokale tilskud,
ungdomstilskud, materialetilskud, annonceringstilskud, aktiveringstilskud mm. Skulle der sidder
en blandt nyhedsbrevmodtagere, der ved noget om dette emne, så hører vi meget gerne fra dig.
Mail evt til sekretæren: 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.

Rejeshoppen forbereder stor Akvariemesse i Køge Hallen (1000m2) søndag den 6.november 2011 kl. 1015. Hallen ligger centralt tæt på bus og S-tog, samt gode parkeringsforhold, vil du vide mere så mail til
salg@rejeshoppen.dk. Læs også på: www.mnj-messe.dk

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

