Nyhedsbrev fra DAU
Den 3.oktober 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 6 stk. Flere er på vej.

Hjælp til nybegynderen
Vedhæftet følger et forslag til hvordan nybegyndere kan starte et akvarie op. Og derved måske undgå at
miste interessen før man er kommet rigtig i gang.

Foreninger tilsluttet DAU
I Danmark er DAU bekendt med, at der findes 31 akvarieforeninger og klubber. Heraf er 20 medlem af
Dansk Akvarie Union. Herudover findes der flere forskellige specialforeninger; af disse er 2 medlem af DAU.
Vi opfordrer hele tiden til, at foreningerne melder sig ind i DAU, jfr. DAU’s formålsparagraffer på
hjemmesiden, således at vores hobby står bedre rustet, såfremt der skulle opstå myndighedsproblemer
med fx import af akvariefisk eller andet som er relevant for vores fælles hobby.

Dansk Dommer Sammenslutning (DAS)
Foreningen har holdt Årsmøde og Generalforsamling i september måned. På mødet blev rettelser til
klasserne 2, 5, 6, 7, 13 og 14 i de nuværende bedømmelsesregler godkendt. Herudover er der nedsat en
arbejdsgruppe som skal se på en ny klasse kaldet ”Freestyle”. Her skulle der være mulighed få at benytte
plastik planter mm. Man må dog ikke udføre nogen form for dyrplageri i klassen. Man diskuterede også
Nano akvarier og om, der også skulle uddannes dommere hertil. Endvidere blev det besluttet at ændre

reglerne i forbindelse med dyr i akvariet, fx rejer. Et sidste, men interessant punkt var, evt. at afholde en
dommeruddannelse i Jylland i 2012.
Rettelserne vil fremgå i bedømmelsesreglerne vil blive bragt på http://www.akvariedommer.dk/
Den nuværende bestyrelse blev genvalgt. DAU’s formand Hans Ole Kofoed er valgt som DAU’s
repræsentant i DAS.

Jubilæum
DAU har erfaret at Holbæk Akvarie Klub lige har haft 40 års jubilæum. Et stort tillykke skal lyde herfra.

Foredragsholdere
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 sidde 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-quiz, og en stor auktion søndag den 30. oktober i
i lokaler hos Karlemosens Akvarieklub. Læs mere på DAU’s hjemmeside under Region Sjælland.
Malmø Akvarieforening afholder udstilling den 4 – 6. november 2011. Afholdes i Barnens scen Malmø
Folkets Park. Ud over udstillingen vil der være konkurrence om et Discus championat, Nordens første
Nano konkurrence, samt Orkideudstilling.
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
Akvamesse i Vejle den 25 – 26.februar 2012

Har du/I kendskab til et arrangement som bør omtales, så send information herom til vores sekretær:
Mail: ole.g@privat.dk

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

