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Nye Pasningsvejledninger
Fra 1. januar 2014 er det ved
erhvervsmæssigt salg af dyr lovpligtigt
at udlevere en pasningsvejledning.

Dyrenes beskyttelse har i samarbejde med
Dansk Akvarie Union gennem de sidste
par år fundet en metode at grupperer alle
fiskearter på, og samtidig udarbejde en
pasningsvejledning.
Det har været et stort og tungt arbejde, da
de skulle passes ind i ministeriets
skabeloner.
Der var krav om, at der skulle laves en
vejledning pr. fiskeart og at den kun måtte
fylde 1 A4 side. Sådan blev det heldigvis
ikke. Nu ligger pasningsvejledningerne på
Dyrenes beskyttelses hjemmeside, hvor
de løbende vil blive suppleret og
redigeret.
DAU opfordre foreningerne til at lægge et
link på deres hjemmeside til disse
vejledninger, da det bliver de officielt
godkendte i Danmark. På DAU´s
hjemmeside vil der naturligvis også være
et link til vejledningerne.
Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til
de akvarister der gennem de sidste 2 år
har bedraget med oplysninger og
skriverier for at disse vejledninger kunne
blive gode som de er blevet. En særlig
stor tak til Poul Petersen og Ole G.
Nielsen, der har været DAUs
koordinatorer i dette arbejde.

Generalforsamling i
DAU
Der indkaldes herved til
Generalforsamling i DAU lørdag den
22. februar 2014 kl. 12.00 på Vejle
Midtbyskole (også kendt som
Damhavensskole), Damhaven 13, 7100
Vejle.
DAU`s sekretær
Ole G. Nielsen
Druevej 6,
3650 Ølstykke
Tlf. 47 17 78 43

e-mail:
sekr@danskakvarieunion.dk

Endelig dagsorden samt regnskab og
budget vil blive udsendt jfr. vedtægterne
senest 6 uger før generalforsamlingen.
Der skal gøres opmærksom på, at ifølge
vedtægterne, skal forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen
udsendes fra forslagsstilleren direkte til

Jan.
2014

bestyrelsen og medlemmer senest 4 uger
før generalforsamlingen.
DAU´s sekretær Ole G Nielsen, vil gerne
yde den service, at såfremt han modtager
forslag fra medlemmerne der ønskes
behandlet på generalforsamling senest
den 18. januar 2014, vil han udsende
forslagene rettidig til medlemmer og
bestyrelse.

Formand og
Kasserer på valg
I henhold til vedtægterne skal formand
vælges for 2 år og på lige årstal.
Kasserer vælges ligeledes for 2 år, men
ulige år.
Vores nuværende formand Hans Ole
Kofoed har givet tilsagn om at tage endnu
periode.
Vores kasserer som blev valgt i 2013 gik i
utide, og suppleanten gik ind i
bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen
konstituerede Ole G. Nielsen som
kasserer frem til generalforsamlingen
2014. Ole G Nielsen ønsker ikke at
fortsætte som kasserer, men gerne som
sekretær, som han blev valgt for. Dermed
skal vi på generalforsamlingen vælge en
ny kasserer.

Finlands
Akvarieförbund
Finlands Akvarieförbund har besluttet
at opløse sig.

Det er med stor beklagelse, at vi har
modtaget en mail fra Michael Vestlund,
tidligere formand for Finlands
Akvarieförbund:
”Hej kära vänner
Mailar er med den tråkiga nyheten att
Finlands Akvarieförbund har beslutat
upplösa sig. Efter flera år av ingen
aktivitet har medlemsföreningarna
kommit till att de inte har något behov av
förbundet. Det har också varit väldigt
svårt att få folk till förbundsstyrelsen
under se senaste åren.
En av orsakerna till beslutet är att vi i
Finland (till skillnad från de övriga

nordiska länderna, tror jag) har en lag
om föreningar, och ett statligt
föreningsregister. Det är därför bättre att
formellt avsluta en inaktiv förening än att
bara lämna den hängande. Finns det i
framtiden behov av ett akvarieförbund
går det relativt enkelt att starta ett nytt
sedan.

profilerer jeres
forening.

Akvariehobbyn fortsätter självklart i
Finland, både i de cirka ett dussin aktiva
akvarieföreningarna och t.ex. i olika
Facebook-grupper. Nya tider, nya seder.
med bästa hälsningar
Mikael

På DAU´s stande på de forskellige messer
reklamer vi netop for, at publikum skal
melde sig ind i en akvarieforening og
henviser til den geografisk nærmeste
DAU forening. Alene på Køgemessen i
september kunne vi henvise mellem 10-15
interesserede til foreninger på sjælland.

Hjemmebedømmelse 2014

Få en foreningsstand
i Vejle

Danmarksmesterskabet i
hjemmebedømmelse bliver i weekenden
den 5.-6. april 2014.

Vejle akvarieklub har tilbudt alle
foreninger til, gratis at få en stand på
deres store messe den 22. – 23. februar
2014.
Kontakt Vejle Akvarieforening.

De enkelte klubber og regioner kan derfor
planlægge med at afholde konkurrence i
marts måned.

Kalenderen
Se nærmere om arrangementerne på
www.danskakvarieunion.dk
22.-23.februar 2014
Akvamesse i Vejle
5.-6. april 2014
DM i hjemmebedømmelse

Benyt akvariemesserne til at

Bestyrelsen opfordrer alle foreninger til at
benytte de akvariemesser der afholdes
rundt i landet til at fortælle om
foreningen.

http://vejleakva.dk/
Så kan i samtidig komme til DAU´s
generalforsamling som afholdes samme
sted.

klar over at mange akvarister opdrætter
deres fisk, nogen lidt i det små, og andre
er det deres store interesse. Alle opdræt
tæller med, så anmeld dit opdræt direkte i
en formular på DAU´s hjemmeside.
Bemærk de nye opdrætsregler – du skal
ikke først lave et ”Bronzeopdræt” før et
”Guldopdræt”

DAU-folder og
Diasshow på
hjemmesiden
Download Dau-folder og Diasshow fra
DAU´s hjemmeside.
Det har været et ønske fra foreningerne til brug
for medlemmerne, at de kunne fortælle hvad
DAU er. Derfor har bestyrelsen udarbejdet en
folder og et diasshow som kan hentes på
hjemmesiden:

http://danskakvarieunion.dk/index.
php?option=com_content&view=a
rticle&id=157&Itemid=75

Anmeld dit opdræt
direkte på
hjemmesiden
Det er vigtigt at fortælle at vi opdrætter
vores egne fisk

DAU har behov for at fortælle, at
akvarister også opdrætter deres fisk. Vi er

.

Medlemsforeninger i DAU:
Nivå-Kokkedal Akvarieklub
Randers Akvarieforening

Foreninger medlem af DAU:
Aalborg Akvarieforening
Aktive Akvarister Øresund
Alssund Akvarieforening
Akvarie Fyn
Akvariesiden.dk
Avedøre Akvarieklub
DanishShowGuppy
Esbjerg & Omegns Akvarieklub
Gersagerparkens Akvarie Forening
Holbæk Akvarie Klub
Horsens Akvarieklub
Karlemosens Akvarieklub

Poecilia Scandinavia
Roskilde Akvarieforening
Nivå-Kokkedal Akvarieklub
Randers Akvarieforening
Silkeborg Akvarieforening
Skive & Omegns Akvarieforening
Storkøbenhavns Akvarieklub
Sydhavsøernes Akvarieklub
Tønder Akvarie Klub
Vejle Akvarieforening
Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub
Viborg Akvarieforening
Århus Akvarieforening

Københavns Akvarieforening
Lyngby Akvarieforening

Ølstykke Akvarie Forening

