
 

      Stiftet den 4.marts 1945 
 
 

Nyhedsbrev fra DAU 
Den 1.januar 2012 
 
Vi vil fremover fremsende et  
nyhedsbrev månedligt, for at 
informere om aktiviteterne i 
bestyrelsen                
        www.danskakvarieunion.dk 

 

 

Generalforsamling 

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Akvarie Union (DAU). Den afholdes  

                      Søndag den 4.marts 2012 kl. 13 på Damhavens Skole, Damhavevej, Vejle    

Forslag skal indsendes til formanden Hans Ole Kofoed, Valmuevej 6, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 61 69, mail: 

formanden@danskakvarieunion.dk  inden den 5.februar 2012.                                              

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Vejle Akvarie Forenings Akvamesse på Damhavens Skole læs 

mere på www.vejleakva.dk 

Dirigenten 

Nu er tiden inde for afholdelse af generalforsamlinger i mange foreninger og klubber. I den anledninger 

vedhæfter vi lige reglerne for en Dirigents virker og ansvar. Regelsættet er måske for omfattende for mindre 

foreninger, men den røde tråd gennem afsnittene kan man godt blive lidt klogere på. 

Dommeruddannelse 

Dansk Akvariedommer Sammenslutning (DAS) er nu så langt med forberedelserne til en dommeruddannelse 

at de enkelte klubber / foreninger gerne må komme med en tilkendegivelse af hvor mange medlemmer der 

ønsker at deltage på dommeruddannelsen. 

Svarfrist er senest den 25. februar 2012. 

Uddannelsen forventes at finde sted foråret / sommeren / efteråret 2012. 

http://www.danskakvarieunion.dk/
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For at kunne deltage i uddannelsen, forventes det at den enkelte akvarist har en god teoretisk og praktisk 

viden om akvaristik. 

Til hjælp ved vurdering af om denne forudsætning er opfyldt har DAS udfærdiget et spørgeskema. Dette 

spørgeskema kan den enkelte klub / forening få ved henvendelse til DAS påformand@akvariedommer.dk . 

Det forventes at den enkelte klub / forening sørger for at spørgeskemaet udfyldes af den enkelte ansøger 

uden denne benytter faglitteratur eller internet. 

Ud over viden skal den enkelte akvarist også have lyst til at deltage i uddannelsen samt efter endt 

uddannelse i et vist omfang stå til rådighed ved hjemmebedømmelser samt udstillinger. 

Stedet for uddannelsen er endnu ikke fastlagt. Stedet vil blive forsøgt planlagt således, at alle deltagere får 

kortest muligt transport, men det skal dog forventes at stedet vil blive centralt i landet og den enkelte 

deltager skal således også være indstillet på en transportudgift. Evt. samkørsel vil blive forsøgt arrangeret. 

Pris for deltagelse på dommeruddannelsen er 500,- kr. der dækker DAS udgifter til instruktører, 

kørselsudgifter mv. 

Prisen er endvidere incl. 1. års kontingent til DAS efter gennemført dommer uddannelse (værdi kr. 75,-). 

 

Tipskuponer  

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

ment til deres møde aktiviteter. Disse vil med jævne mellemrum blive suppleret op. Indtil nu ligger der 9 stk. 

Flere er på vej. 

 

 

Hjemmebedømmelser i 2012 

DM i hjemmebedømmelse i 2012 vil blive afholdt den 31.marts/1.april. Hvis man ønsker at deltage, er det 

allerede nu, man skal begynde at tænke på hvilken klasse man vil stille op i og med hvilket indhold. DM 

afholdes i følgende klasser: 

 Klasse 2, Klasse 2 junior, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5, Klasse 6 og Klasse. 12 

Konkurrence reglerne kan læses på både DAU’s og DAS’s hjemmesider.   

Reglerne for hvordan akvarierne bedømmes kan ses og kopieres fra DAS’s hjemmeside: 
www.akvariedommer.dk 

 

 

http://mail.tdc.dk/compose.cgi?to=formand@akvariedommer.dk
http://www.akvariedommer.dk/


Samarbejde med Akvariesiden. 

DAU og Akvariesiden.dk vil starte op med et formelt samarbejde.  

I første omgang vil Akvariesiden henvise til reglerne for Dansk førstegangsopdræt. Man behøver ikke at være 

medlem for at anmelde og for at få registret et Dansk førstegangsopdræt. 

DAU’s nyhedsbreve vil fremover også blive bragt på Akvariesiden.dk, og vil derfor være tilgængelige for flere 

akvarister. 

DAU og Akvariesiden.dk vil endvidere arbejde for at finde frem til flere aktiviteter, vi kan samarbejde om. 

 

Foredragsholder 

DAU efterlyser stadig 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 

Messen i Køge i 2012 

Den afholdte messe i Køge blev en stor succes og dette har resulteret i, at det allerede nu er besluttet at 

afholde en endnu større messe i 2012, nærmere bestemt weekenden den 29. – 30. september hvor der ud 

over de professionelle stande også bliver masser af akvarier. Der vil blive afholdt DM for foreningsakvarier i 

klasse 2 og 3, Skandinavisk Killiselskab, Poecilia og Danish Show Guppy deltager med mange akvarier. Make 

make vil lave workshops under hele udstillingen. Flere grosister har allerede givet tilsagn om deltagelse. 

Arealet for udstillingen vil blive dobbelt så stort, da begge haller vil blive inddraget, i alt 2200 m2 under tag. 

Så noter allerede nu datoen i Jeres kalender. 

 

Opdrætskonkurrencen 

Så har vi også fået en afløser for Poul Petersen, det er blevet Heino fra Horsens 

Kontingent for 2012 

Kontingentet er som følger:                                                                                                                     

Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2011, dog max 1000 kr.                                                                  

Associerede foreninger: 150 kr. 

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

Sidste frist for indbetaling vil være 1.februar 2012 hvis adgang til foreningsservice skal bevares 

eller senest 4/3 2012 hvis I vil have stemmeret på generalforsamlingen. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Den Blå Planet: 

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

www.denblaaplanet.dk 

 

Kommende aktiviteter: 

Nivå-Kokkedal Akvarieklub afholder AKVA-dag den 26.februar 2012. Læs mere på     www.akvadag.dk 

Akvamesse i Vejle den 3 – 4. marts 2012 på Damhavens skole. 

Danish show guppy deltager på Nordic Open den 4.-6.maj 2012. Nærmere kommer om afholdelsesstedet. 

 

Har du/I kendskab til et arrangement som bør omtales, så send information herom til vores sekretær: 

Mail: ole.g@privat.dk 

 

NB: Der udkommer ikke nyhedsbrev i februar 2012 

 

 

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