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Generalforsamling.
Vores generalforsamling blev afholdt lørdag den 24. februar 2018 under Vejle Akvariemesse. Der
blev valgt ny formand og næstformand. Bestyrelsen ser derfor således ud. Formand: Tonny Brandt
Andersen. Næstformand: Rasmus Hurup Hansen. Kasserer: Michael R. Hansen og Sekretær: Ervin
Petersen.
Der var ingen som ønskede at være vært ved næste års generalforsamling, derfor tilbød Vejle
Akvarieforening igen, at det kunne foregå i forbindelse med Vejle Akvariemesse. Vejle
Akvariemesse 2019 holdes i Hældagerhallen (som i år) i weekenden 23. og 24. februar 2019.
Kontingent for 2018.
Hvis der er nogen som har glemt at betale kontingent, kan det stadig 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.
Internetsiden opdateres i april, således at den kun indeholder medlemsforeninger.
Dansk førstegangsopdræt.
Kim Kastberg har ønsket at træde tilbage som førstegangsopdræts registrator. Kim skal have en
stor tak, for de mange år hvor han tog sig af denne opgaven. Ny på pladsen er Tonny Brandt
Andersen.
Internetadministrator.
Rasmus Hurup Hansen har overtaget posten som internetadministrator, og vil fremover stå for
udviklingen af internetsiden.
Akvariekonkurrencer.
Et nyt udvalg har set dagens lys. Udvalget skal tage sig af afholdelsen af DM. Det er først og
fremmest DM i hjemmebedømmelse, men selvfølgelig også eventuelle DM for foreningsakvarier,
som nogle gange har været afholdt i forbindelse med akvarieudstillinger. Det er aftalt med Niels
fra DAS, at et medlem af DAS kommer til at stå for dette udvalg.
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Hjemmekonkurrencerne.
Ude i foreningerne har der været afholdt hjemmekonkurrencer, og følgende gik videre til DM:
Klasse 2: Johnny Bender, Københavns Akvarieforening - Steen Larsen, Københavns Akvarie Klub
Klasse 5: Peder Bach, Egedal Akvarieforening - Thomas D. Kryger, Roskilde Akvarieforening - Steen
Larsen, Københavns Akvarie Klub.
Klasse 15 udgik da der kun var en deltager.
DAU’s kalender.
DM i hjemmekonkurrence 2018 afgøres i weekenden 7.-8. april 2018.
Foredragsmaraton 2018 den 15. september 2018. Vejle Akvarieforening afholder foredragsmaraton i Damhaveskolen, Damhaven 13, 7100 Vejle. På nuværende tidspunkt er der aftale med
Anton Lamboj om to foredrag. Et om cichliderne fra afrikas horn og mellemøsten, og et om afrikas
mærkelige fisk som sommerfuglefisk, lungefisk, elefantfisk og lignende. Der bliver lavet aftale om
yderligere et par foredrag, som oplyses senere.
Auktion i Aarhus Akvarieforening den 27. oktober 2018.
Akvariedag i Alsund Akvarieforening den 3. nov. 2018. Bakkensbro 6, Avnbøl, 6400 Sønderborg.
Der vil som vanligt være auktion, udstillingskonkurrence, tombola, forhandlere og cafe.
Vejle Akvarieforening inviterer til foredrag Opdræt af Corydoras, Aspidoras og Scleromystax ved
Benny Hubel Hansen den 6. november 2018 i Bygningen, Store sal. Indgang gennem butikscenter
Mary's Ved Anlæget 14C, 7100 Vejle.
DAU’s internetside.
Arbejdet med at ajourfører foredragsholderlisten og listerne med førstegangsopdræt er igang. Erik
Lind Larsen har tilbudt sin hjælp med hensyn til opdatering af navne, hvilket vi er meget
taknemmelige for. Der er sket meget med hensyn til ændringer af navne, og mange arter mangler
angivelse af points til brug ved opdrætskonkurrencen.
DAU’s opdrætskonkurrence 2017.
I forbindelse med generalforsamlingen blev der uddelt diplomer og nåle til deltagerne. Vinder af
foreningeskonkurrencen blev Aarhus Akvarieforening med flest opdræt 55 og flest point 459,5. Fra
Aarhus Akvarieforening deltog i alt 11 opdrættere. Den individuelle konkurrence blev vundet af
Søren Lund AAF med 19 opdræt og 196,5 points.
DAU’s opdrætskonkurrence 2018.
Konkurrencen for 2018 er godt igang. I 1. kvartal har Viborg Akvarieforening og Vejle Akvarieforening deltaget og Vejle Akvarieforening har med 82 points taget føringen.
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