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

I stedet for de vejledninger som
Dyrenes Beskyttelse har lavet i
samarbejde med DAU, så har
Rådet valgt ikke at bruge noget af
den information, vi indsendte på
fiskene (i form af de længere
vejledninger), og i stedet er de gået
i samarbejde med Thomas
Stensgaard for at få udarbejdet
nogle korte – og meget generelle –
fiskevejledninger. Efter vores
mening er det særdeles begrænset,
hvad man kan bruge disse til, da
man ikke kan læse sig til de
enkelte fiskearts eventuelle
specialbehov (som der jo er en hel
del af). Brugeren bliver altså nødt
til at finde øvrige informationer
andetsteds for at vide præcis hvad
den enkelte fisk kræver for at
trives – og det har jo netop været
meningen at de officielle
vejledninger skal kunne stå for sig
selv i forhold til de helt
nødvendige oplysninger.
Du kan se Rådet's vejledning her:
http://www.foedevarestyrelsen.d
k/Leksikon/Sider/Pasningsvejled
ning.aspx
Dyrenes Beskyttelse fortsætter dog
med yderligere 8 vejledninger, som

DAU`s sekretær
Ole G. Nielsen
Druevej 6,
3650 Ølstykke
Tlf. 47 17 78 43

e-mail:
sekr@danskakvarieunion.dk

gerne skulle være færdige omkring marts
måned. Det drejer sig om vejledninger
for:
Sejlfinnemollyer til brakvandsakvariet.
Karpefisk til havedammen
Smerlinger til stueakvariet
Ægte algeædere til stueakvariet

Feb.
2014

Maller til stueakvariet
Stør til havedammen
Vejledning for havedammen
Vejledning til brakvandsakvariet
Skulle der være nogen af læserne der
skulle have billeder af et brakvandsakvarie eller erfaringer herom liggende,
ville det glæde os hvis vi måtte bruge det i
vejledningen. I så fald send billeder og
tekst til sekretæren.
Vi mangler også billeder af diverse maller
(pansermaller, sugemaller, grenmaller,
tårnmaller osv.Skulle du ligge inde med
nogle, som vi kan medtage i vejledningerne, så kontakt sekretæren

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.

Endelig dagsorden samt regnskab og
budget er udsendt iht. vedtægterne.

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.

Hjemmebedømmelse 2014
Danmarksmesterskabet i
hjemmebedømmelse bliver i weekenden
den 5.-6. april 2014
Der bedømmes i følgende klasser:
Klasse 2
Klasse 2 junior
Klasse 3.
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 12
I kan læse om klasserne på
http://www.akvariedommer.dk/
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
Husk den store Akvadag i Viborg
Lørdag den 8. marts 2014, mere følger.
5.-6. april 2014
DM i hjemmebedømmelse
2-4 maj 2014
VI International Livebearer Weekend i
Holbæk. Læs mere her:
http://www.poecilia.org/start/default.asp?p
age=306

Benyt akvariemesserne til at
profilerer jeres
forening.

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

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

Bemærk de nye opdrætsregler – du skal
ikke først lave et ”Bronzeopdræt” før et
”Guldopdræt”

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.

DAU-folder og
Diasshow på
hjemmesiden

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

http://vejleakva.dk/
Så kan i samtidig komme til DAU´s
generalforsamling som afholdes samme
sted om lørdagen kl. 12.00.

Anmeld dit opdræt
direkte 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
Dansk Cichlide Selskab er ophørt
som forening i 2013.

.
Det er vigtigt at fortælle at vi opdrætter
vores egne fisk

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

