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Bestyrelsesmøde den 26. november 2017.
En af de ting der kom ud af dette møde var, at nyhedsbrevet blev genoplivet. Planen er at der
kommer et hver kvartal. Ny web-master samt nyhedsbrev’s redaktør er Tonny B. Andersen.
Kenni Otkjær har valgt at trække sig ud af bestyrelsen på grund af arbejdspres, og er blevet
erstattet af Rud Laursen (Aarhus Akvarieforening).
Danmarksmesterskab for prydakvarier.
Dansk Akvarie Union og Vejle Akvarieforening vil gerne indbyde DAU’s medlemsforeninger til
deltagelse i DM for klubakvarier. Konkurencen vil blive afviklet i klasse 2 også kaldet prydakvarier.
Danmarksmesterskabet vil blive afholdt på Vejle Akvariemesse 2018, som foregår i weekenden
den 24. og 25. februar 2018, med opstilling fra kl. 18.00 fredag den 23. februar.
Akvarierne vil lørdag blive bedømt af dommere fra Dansk Akvariedommer Sammenslutning, og
pokalen vil blive overagt inden foredraget kl. 16.30.
Til hver deltagende forening vil der blive stillet plads til rådighed til et akvarium på længde op til
130 cm. Foreningerne sørger selv for bord/underskab. Bedømmelsesreglerne er dem som er
gældende for klasse 2 Prydakvarier, og disse findes på DAU’s internetside under menupunktet
”Konkurrencer”, ”Hjemmebedømmelse”.
Foreninger der ønsker at deltage skal tilmelde akvariet til formand@danskakvarieunion.dk senest
søndag den 17. januar 2018 (og gerne før).
Kontingent for 2018.
Kontingent indbetaling foregår til Sparekassen Balling’s Skive Afdeling:
Reg.nr. 9312 Kontonr.: 000-03-71432
Kontingent for 2018 er: Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2017, dog max 1000 kr.
Associerede foreninger: 150 kr.
Generalforsamling.
Dansk Akvarie Union indkalder til generalforsamling lørdag den 24. februar 2018 kl. 13.00 i
Hældagerhallen, Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Ø. Dagsorden i.h.t. vedtægterne.
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DAU’s kalender.
På landsmødet i september, var der enighed om, at en væsentlig opgave er kalenderen på vores
internetside. Fra DAU’s bestyrelse vil vi gerne opfordre alle medlemsforeninger til at benytte
kalenderen. Er der foreninger, som planlægger arrangementer, så tjek om andre foreninger
allerede har optaget datoen. Så snart man i en forening har aftalt foredrag, messe, auktioner og
lignende, som man gerne vil inviterer andre foreninger til at deltage i, så sørg for at Jeres
arrangement bliver oprettet på DAU’s internetside, således at en dato ikke bliver dobbeltbooket.
Annoncerede arrangementer:
Vejle Akvariemesse 2018 finder sted i Hældagerhallen den 24. og 25. februar 2018.
Aarhus Akvarieforening afholder auktion den 27. oktober 2018.

DAU’s internetside.
Det er ikke nogen stor hemmelighed, at vores internetside har nogle områder, som trænger til en
gevaldig opdatering. Foredragsholderlisten er forældet, fiskene i opdrætslisterne har skiftet navne,
der mangler points på mange arter, og der er sikkert flere eksempler.
Den nye web-master vil gå igang med denne opgave, men er også involveret i planlægningen af en
messe i januar, så det går måske ikke vildt hurtigt indtil da. Her og nu er der fokus på kalenderen
og nyhedsbrevet. Til arbejdet med at gennemgå opdrætslisterne for navneændringer har Erik Lind
Larsen tilbudt at hjælpe. Listen med foredragsholdere vil blive gennemgået, for at se, om der er
foredrag der skal fjernes fra listen. Nye foredrag kommer på listen, ved at foreningerne melder ind
omkring hvilke foredrag de har hørt, og vil anbefale. Er foreningerne ikke aktive på den front,
kommer der ingen nye på listen.
Vi vil gerne opfordre foreningerne til, at melde ind til web-master, når de har et arrangement hvor
de gerne vil have andre deltager (messer, foredrag o.l.), så det kan blive nævnt i kalenderen.

DAU ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår!
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