Nyhedsbrev fra DAU
Den 1.august 2012

Stiftet den 4.marts 1945

Vi vil fremover fremsende et
nyhedsbrev månedligt, for at
informere om aktiviteterne i
bestyrelsen
www.danskakvarieunion.dk

Her bliver der også plads til din annonce, hvis du
annoncerer på vores hjemmeside

Her bliver der også plads til din annonce, hvis du
annoncerer på vores hjemmeside

Medlemsforeninger i DAU: Status pr. 1. juni 2012
Alssund Akvarieforening
Avedøre Akvarieklub
Akvarie Klub Fyn
Akvariesiden.dk
DanishShowGuppy
Esbjerg & Omegns Akvarieklub
Gersagerparkens Akvarie Forening
Holbæk Akvarie Klub
Horsens Akvarieklub
Karlemosens Akvarieklub
Københavns Akvarieforening
Lyngby Akvarieforening

Nivå-Kokkedal Akvarieklub
Roskilde Akvarieforening
Silkeborg Akvarieforening
Skive & Omegns Akvarieforening
Storkøbenhavns Akvarie Klub
Sydhavsøernes Akvarieklub
Tønder Akvarie Klub
Vejle Akvarieforening
Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub
Århus Akvarieforening
Ølstykke Akvarie Forening

Skulle der være en fejl i ovennævnte liste så send en mail herom til ole.g@privat.dk

Pasningsvejledninger.
Som nævnt i tidligere nyhedsbrev har Dyrenes Beskyttelse fået til opgave at lave pasningsvejledning for
akvariefisk. DAU har den 12.juni været indbudt til møde med Dyrenes Beskyttelse, hvor man bla ønskede at
trække på vores erfaringer om, hvordan sådanne vejledninger kan laves i form af ”gruppeopdelinger” da det
vil være helt uholdbart at lave en vejledning for hver enkelt fiskeart.
Vi mødte op med flere forslag, som man kunne arbejde videre med.Arbejdet er nu i fuld gang. I første
omgang er vi ved at finde ud af hvilke fisk, der kan forventes at blive handlet i butikkerne. DAU har fået

hjælp hertil af Poul Petersen, Tonny Brandt Andersen, Erik Lind Larsen, Kim Mathiasen, Finn Petersen, John
Rosenstock, John Møller Andersen og Thue Grum-Schwensen.

Tips & Trics til gødning
(www.aquaflora.dk)
Tekst: Sven E. Riedel
DAU har fået lov til at bringe denne vedhæftede artikel, som blev bragt i Akvariebladet i årgang 2011/nr.1.

Arrangement i Vejle
Så nærmer tiden sig igen akvariesæsonen - det er jo herligt, og traditionen tro starter Vejle Akvarieforening op
med Auktion, igen med Ole F. som auktionarius.
Det hele sker tirsdag d. 7. August på Damhavensskole, vi har naturligvis kaffe/the klar.
Der er allerede forhåndstilmeldt en masse gode og spændende akvarieting. (fisk, planter, akvarier)
Lige for at opsummere reglerne:
-

Alle er mere end velkomne til at komme, og byde (også ikke medlemmer)
Alle medlemmer kan have ting med til auktionen
Det er gratis at sælge på auktionen (igen det er kun muligt for medlemmer at sælge)
Da vi plejer at have utrolig mange ting, er det ikke muligt at have mindste pris !
Alt hvad der er akvarierelateret kan sælges (incl. levende dyr)
Selve auktionen starter kl. 19:30, indlevering af ting starter kl. 18:00
Bud er naturligvis bindende

Kom og gør en god handel - vi glæder os.
---

Foredragsholder
Jens V. Bruun, som står på DAU’s foredragsholderlister, gør opmærksom på, at han i forbindelse
med sine foredrag, også gerne foreviser et par videofilm. En om opsætning af konkurrence
akvarium optaget i Malmø, samt en om hjemmebedømmelse.
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

Dommeruddannelse

Desværre var der kun 2 tilmeldinger til kurset, og derfor kan det ikke gennemføres i denne omgang. DAU og
DAS skal dog opfordre til, at man i klubberne reklamerer for uddannelsen. DAS er stadig interesseret i at
gennemføre et kursus, hvis der kommer flere tilmeldinger.
Så interesserede må meget gerne igen kontakte DAS på formand@akvariedommer.dk .

DAU-plakat
Skulle du/klubben/foreningen være interesseret i DAU’s nye plakat i A3 størrelse, så ret henvendelse til
DAU’s formand herom. Mailadressen finder du på DAU’s hjemmeside.

Medicin/desinfektionsmidler til hobby/kæledyr til fisk
Sagen er gået i lidt dødvande i øjeblikket, men vi arbejder stadig på at komme i dialog med de respektive
myndigheder.

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 11
stk. Flere er på vej.

Opdrætskonkurrencen
Så har vi også fået en afløser for Poul Petersen, det er blevet Heinrich fra Horsens. Foreningerne skal
hermed opfordres til at få tilmeldt nogle opdræt. I 2011 var det ”kun” Silkeborg og Ølstykke der havde
tilmeldt opdræt. Det må kunne gøres bedre. Gå ind på DAU’s hjemmeside og se hvordan det foregår. Det er
ikke svært.
Vær opmærksom på at opdrættene skal kontrolleres i en alder af 6 - 8 uger efter fødsel/klækning.
Det er efter DAU’s opfattelse, at det vil være en god ”politik”, at vi er gode til selv at opdrætte fisk. Man
ved aldrig, hvornår der pludselig kan komme forbud mod import af akvariefisk generelt pga. af udryddelse
i naturen.

Kontingent indbetaling foregår til:
Sparekassen Balling’s Skive Afdeling:
Reg.nr. 9312 Kontonr.: 000-03-71432

Kontingent for 2012 er:
Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2011, dog max 1000 kr.
Associerede foreninger: 150 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Den Blå Planet:
Følg med på Danmarks Akvarium nye byggeri ved Kastrup Havn i Tårnby kommune.
www.denblaaplanet.dk

Kommende aktiviteter:
Messen i Køge i 2012
Den afholdte messe i Køge 2011 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. Læs mere på: www.mnj-messe.dk

Nivå Kokkedal Akvarieklub har 30 års jubilæum i 2013. Det vil blive fejret den 3/3 2013 på klubbens
traditionelle AKVA-DAG. Klubben kunne i denne forbindelse godt tænke sig om, der var nogle foreninger der
ville udstillede på dagen. Der vil være pokaler til de bedste akvarier.
Den årlige akvadag i Viborg bliver som altid den 2. lørdag i marts, nemlig lørdag den 9. marts 2013.
Det er en auktion hvor der som regel er mindst 500 effekter at byde på. Nærmere om sted og tid følger.

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

