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Sæsonen starter nu!
Kalenderen
Generalforsamling
Messer

Sæsonen starter nu!
Så er det nu forruden skal renses og
pudses - foreningen skal trimmes - og
vinterens arrangementer skal
planlægges.

Det ser allerede ud til, at det bliver en
spændende sæson indenfor akvariehobbyen. Flere arrangementer er i
støbeskeen fra 100 års jubilæum i
Danmarks ældste akvarieforening til
spændene foredrag rundt omkring i
foreningerne.

DM i Hjemmebedømmelse

k

Afholdes weekenden 11.-12. april 2015

Generationsskifte i DAU

Kalenderen

Anmeld dit opdræt

Se nærmere om arrangementerne på
www.danskakvarieunion.dk

DAU-folder og Diasshow
på hjemmesiden

Generalforsamling i DAU
21. februar 2015 kl.12.00
Vejle Midtbyskole, Damhaven 13,
7100 Vejle

AKVAmesse i VEJLE
i weekenden d. 21-22. februar 2015
Læs mere på . http://vejleakva.dk/

Støt vores sponser

Aqua-dag i Viborg
den 7. marts kl. 8.00 - ca. 18.00

DEC
2014

allerede nu ud og finde en nye der vil
deltage i bestyrelsesarbejdet .
Vi håber, at foreningerne allerede nu
tænker tanker om, hvem der kunne træde
ind i Bestyrelsen ved den kommende
generalforsamling der afholdes i Vejle.

Opdrætskonkurrencen
Det er vigtigt at fortælle at vi opdrætter
vores egne fisk
Link til opdrætskonkurrenceskemaet HER:
Link til Anmeldelsesformularen HER:

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

Københavns Akvarieforening
fylder 100 år i 2015.Man er ved at
tilrettelægge et program over 2 dage:
9. og 10. maj 2015
Her vil der bla. blive afholdt DM i AquaQuiz

Generationsskifte i
DAU

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

e-mail:
sekr@danskakvarieunion.dk

Generalforsamling i
DAU
Der afholdes Generalforsamling i DAU
lørdag den 21 februar 2015 kl. 12.00 på
Vejle Midtbyskole (også kendt som
Damhavensskole), Damhaven 13, 7100
Vejle.

Det er vigtigt DAU følger med tiden, for
til stadighed at kunne deltage i
debatten om emner der berøre vores
hobby.

Endelig dagsorden samt regnskab og
budget vil blive udsendt jfr. vedtægterne
senest 6 uger før generalforsamlingen.

Et generationsskifte i en "gammel"
landsorganisation skal ske med varsomt.
Vi begyndte i år med valget af Michael
som kasserer, og da vores næstformand
Tage Falz Billeskov har meddelt, at han
ønsker at stoppe ved næste
generalforsamling. Og derfor skal vi

Der har været 2 foreninger som var klar til
at holde DAU's generalforsamling, nemlig
Viborg og Vejle. Som det fremgår af
indkaldelsen har bestyrelsen valgt at den
afholdes i Vejle. Grunden hertil er, at
Vejle har en 2 dages messe og derfor mere
tid til generalforsamling samt at Vejle
ligger mere centralt i landet.

.

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
Københavns Akvarieforening
Lyngby Akvarieforening

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

