
 

Referat fra:    
DAU`s Landsmøde 2017 

Lørdag den 16. september kl.13:00 – ca. kl.17:00 

Vejle Midtbyskole Damhaven 7100 Vejle 

 

 

Jeg har valgt denne gang, at sende referatet i sin fulde ordlyd, med kun nævneværdige 

forkortelser. Håber det ikke keder jer. Vi får det hele med og intet går tabt. 

Ervin Petersen.  Sekretær. 

 

 

Referat:    

Det startede med at vores formand Heine Dupont bød velkommen. 

Kasserer Michael Hansen og bestyrelsesmedlem Kenni var forhindret pga. arbejde. 

Alt det praktiske blev sagt vedr. refusion af kørsel og bropenge samt pauser og slut tidspunkt. 

Bestyrelsen har valgt at tage en til to fokus punkter om året, og gerne have noget samarbejde i 

gang. Det vi havde sidste år, var at komme på Facebook og starte op med opdræts konkurrencer. 

Vores visioner er at tage det stille og roligt. For at starte noget, vil vi gerne gøre noget med Dansk 

Akvarie Union.  

Heine blev desværre nød til at gå en times tid pga. dødsfald i familien. Vi kunne fortsætte mødet 

derefter. I mellemtiden præsenterede de fremmødte foreninger sig som var. 

 

 

Tilmeldte: 

Erik Lind Larsen……………………………………..  Akvariekonsulent. 

Heinrich Pedersen……………………..............  Horsens Akvarieklub. 

Ole Pedersen………………………………………..   Roskilde Akvarieforening. 

Steen Larsen.   Niels Schönberg…………….  KAK og DAS. 

Per K. Petersen.   John Pærremand..…….   Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub. 

Rud Laursen samt 1 – 2 personer…..........  Aarhus Akvarieforening. 

Ivan Mølvadgaard samt evt. 1 person……  Viborg Akvarieforening.  

Tore Petersen. Brian Madsen………………..  Vejle Akvarieforening. 

Allan Olsen.   Kim Nilsson………………………  Ølstykke Akvarieforening. 

Jørn Petersen………………………………………….Skive Akvarieforening. 

 



Efter det kom Heine tilbage igen og startede op. 

Det vi har snakket om i DAU. Vi vil ned på jorden og have allesammen med. Så har vi haft nogle af 
disse fokuspunkter. Hvordan får vi nogle medlemmer ind i foreningerne.  Opdrætskonkurrencer. 
Bedømmelser af akvarier m.m. Vi vil gerne have uddannet nogle flere dommere i hele landet. Vi vil 
lægge det ud til nogle foreninger og få det startet. 

Man skal have et vist niveau for at starte. Det behøver ikke at være super liga dommere i første 
hug. Det er det ikke nogen der bliver. Starte med nogle lokale konkurrencer i foreningerne, hvor 
DAU vil støtte op omkring det, som det er muligt, og derved komme ind og sige, kan man vinde 
noget og derved få interessen lidt væk fra computeren.   

Ingen dommere uden konkurrencer og ingen konkurrencer uden dommere. Det hører uløselig vis 
sammen. Hvis der ikke er nogle konkurrencer rundt omkring, hvorfor skal vi så have nogle 
dommere. Det vil være det første spørgsmål man kan stille i den tunge vægtskål.  I den positive. 
Hvis vi ikke har nogle lokale dommere, så har vi ikke nogle til at promovere.  

Kom nu og være med.  

Der ligger nogle regler på  http://akvariedommer.dk/  Så kunne man jo prøve at se, om der var 
nogle i foreningerne som havde ændringsforslag. Og ligefrem grobund for det første, ville at få 
læst disse regler og så se om der var indlysende forslag, der kunne forbedres.  

Der foregår rigtig meget akvariebedømmelser på Sjælland. Der er ingen problemer, når der meldes 
ud om regions mesterskaber/klubmesterskaber, har man ingen problemer med, at få folk til at 
tilmelde sig. DAU har en DM, under DM ligger Regions mesterskaber, under Regions Mesterskaber 
ligger Klubakvarier/Klubmesterskaberne.   

Hvis det er rigtig mange klubber, holder man klubmesterskaber og går videre til 
Regionsmesterskaber og videre til DM. Du har en tradition udtalte et medlem. (Rud).  

 

Formanden udtalte at det kom bag på ham, at nu går konkurrencen i gang, fordi det er noget 
indspist. Men når det bliver en tradition, selvom det står på DAU`s hjemmeside. Det er vores 
opgave som DAU at komme ud og sige, nu sker det et eller andet. Ingen kritik af nogen. 

 

Der blev ringet ned til Alssund og hørte at Aarhus Akvarieforening ikke var med (underligt) Og 
hørte Tonny Brandt Andersen af, som godt vidste det, men havde ikke tænkt på det. Men det er 
DAU`s opgave at oplyse om det. 

Det er samarbejde med DAU og DAS vi efterlyser, og så få gang i det.   

  

 Kunne DAU ikke prøve at promovere, den konkurrenceform der findes i forvejen ud til klubberne. 
Der er ganske alm. mennesker der kommer og kikker på jeres akvarier og får nogle spændende 
timer ud af det. Inden vi gør det, skal vi have styr på vores dommere. Melder i ikke ud, så kan vi 
hurtig få andre foreninger i røret. 

 

Har DAU nogensinde oplevet at, at DAS ikke kunne levere dommere?  Hvor mange er der?  

Der er et par på Sjælland. De har ikke noget imod at komme til Jylland. Det giver ingen mening, og 
bruge for meget på den måde. Sidst vi eftersøgte, var der ingen i Jylland, først på året. Det er 
noget vi skal arbejd sammen om, og gøre det så tilgængelig som muligt og få så mange med som 
muligt. Så det ikke kun, er de gamle travheste der. 

Fra den gamle formand for Region Sjælland, siger han aldrig har stået uden dommere. Har også 
været formand for DAS, og har aldrig sagt nej til nogen. Svar tiden har måske været lang, men de 
får dommere.  

http://akvariedommer.dk/


Der har været et dommerkursus på Sjælland/Københavner området og en tid derefter, blev der 
tilbudt til Jylland, men der var ingen interesse. Der er flere gange blev tilbudt det, efter 
forespørgsel fra DAU, meldt ud til alle foreninger i landet, om der var nogen der havde interesse i 
det og melde tilbage. Så var man fleksibel, med at holde det et centralt sted, så alle havde lige 
langt. Der var 3 – 4 tilmeldinger for en 5 – 6 års tid siden.  Formanden mente det var mere end 10 
år siden. DAS var af en anden opfattelse, hvis DAU ikke har ramt alle akvarieforeninger. DAS har i 
hvert fald ikke sendt noget ud. 

Mudderkastning skal vi ikke, men komme videre. Som DAU vil vi have yngre kræfter ind og lave 
nogle nye kategorier i akvarier, ligesom for at trække nye kræfter ind.   

 

Man var inde på, om det skulle hedde Dommeruddannelse. De blev foreslået et kursus eller noget 
andet i stedet for. Det ville nok fange bredere, og ikke virke for skræmmende, for at få det helt 
ned på jorden, og så lave en plan for det.  

Da jeg blev uddannet, holdt man en aften fra kl. 19 – 22 så og så mange gange i løbet af en 
vintersæson. Så var dommerne ude i nogle hold og bedømme nogle hjemmebedømmelser, på en 
eller nogle flere akvarieudstillinger og messer. Når det år var gået, var man automatisk autoriseret, 
bare man havde fulgt kursusforløbet. 

Tore: Vedr. dommeruddannelse. Vi har haft diskussioner. Man er nød til at starte et sted, og man 
bliver ikke formel 1 dommer i løbet af vinteren, fordi man har gennemgået kursuset. Derfor er 
man nød til at sige. Så tager man 4 weekender denne måned og bare høvler det igennem. Det er 
ikke meningen. Er der behov for en dommeruddannelse, dommerkursus eller et eller andet. Nogle 
foreninger siger ja og nogle, nej overhovedet ikke. Det som jeg syntes man kunne prøve, hvis man 
brænder så meget for bedømmelser og konkurrencer. Så kunne man måske her til Messen i Vejle, 
lægge op til foreningerne at fylde nogle akvarier op, og blive bedømt. Og så sige det blev en 
Danmarksmester i foreningsakvarie. Så kunne man gå ud og bruge den som promotion/reklame ud 
af til.  

God ide. Hvis der er plads i Vejle, så kunne man godt lave/stille og bygge op om lørdagen. Hvor 
folk kunne se på og så blive bedømt om søndagen. Derved kunne det give nogle indsprøjtninger til 
folk, der ikke er medlem af en akvarieforening. Kunne måske også være medvirkende til at få fat i 
nye medlemmer. 

Rud: Vi havde den store tegnebog fremme for nogle år siden, da vi holdt Jubilæums Udstilling. 
Med et foredrag, som var en kolossal stor interesse om, der blev holdt. Vi har flere gange haft hold 
inde, der lavede Aqua Scaping og der er virkelig interesse for det. Jeg kunne tænke mig, at gå hjem 
og foreslå den bestyrelse jeg sidder i, at vi laver en aften og tager de regler og downloader fra 
hjemmesiden og tager de regler og fortæller, når vi har gået det igennem, hvordan man 
bedømmer et akvarie. Ofte har vi en 20 – 25 medlemmer og så se, hvad siger folk, hvad mener i, 
kan vi bruge det til noget. Derefter kan vi på generalforsamlingen i februar, komme tilbage og 
fortælle om. Vi i Aarhus er træge/de gider ikke. Eller jeg har 20 mand der vil på et dommerkursus. 

Jeg vil anbefale, gå ud i foreningerne seriøst. Gå ind og kikke på det og lade medlemmerne træffe 
afgørelserne. Ikke bestyrelsen, der træffer afgørelsen hvor medlemmerne ikke gider. 

Vi kan jo godt i bestyrelsen, træffe alle de afgørelser vi kan, men vi skal også have medlemmerne 
med.  

Tonny: I KAF havde man i januar måned, en af dommerne ind og fortælle om, hvordan man 
bedømte og gennemgik f.eks. prydakvarierne, artsakvarierne m.m. Man fortalt om, hvad man slog 
på med point og hvad de forskellige punkter stod for. Det er det dommeruddannelsen går ud på. 
Når man er uddannet dommer, er man føl de næste 1 – 2 år Sammen med en trænet dommer, 
tager man så ud til hjemme- og udstillingskonkurrencer, det kommende år eller følgende.  

Uddannet!  Går ud på at akvariedommere tolker reglerne ens. 



Der har tidligere, været vist billeder på DAU`s hjemmeside. Kan man ikke bedømme på video. Det 
har været diskuteret nogle gange. Der er også Skype! Det kunne der ikke svares på, det har været 
op til diskussion nogle gange, men ikke afsluttet. 

Det er et spørgsmål om hvad DAU lægger op til.    

1. Hvad vil klubberne. 
2. Hvad vil regionen. 
3. Hvad vil DAU. 

 

Det er tre bedømmelser. Så kan det godt være, et sted de slår det sammen, så det foregår en dag. Det 

kunne være sjovt for vi andre, at det blev gået til makronerne, en dag hvor man kommer ud. Også vi andre 

rent videomæssigt, hvad det blev vist og bedømt for og få nogle kommentarer når det blev vist. Inden for 

Nano akvarier og Aqua Scaping som jeg ingen erfaring har i og der findes ingen danske regler for det. 

Der foregår noget internationalt for det, hvor det foregår? ved at man indsender nogle billeder. 

Hvorom de er Photo shoppet eller ikke, kan der ikke svares på.  Guppy/Diskus fisk har deres egne 

regler internationalt set hvor de hører. Vi har slet ingen Diskus regler og nogle Guppy regler, det vi 

har i Danmark er mindst 200% forældet. Guppy foreningerne ønsker ikke at samarbejde med os. Vi 

har haft møde med dem, også hjemmemøder, men deres regler er internationalt godkendte 

Dommere og anden dommerforening, de ønsker ikke at have noget med os at gøre.  

Heine: Så har DAU heller ikke noget med dem at gøre. Det er rart, når der bliver afholdt DM i 

Danmark. Så set videomæssigt og set video med bedømmelse. Det er svært med et akvarie med 

video, med farvekort, ind faldende lys og filme forbi m.m. Dvs. Dommeren er ude og bedømme 

imens en fotograf optager video, med kommentarer og efterfølgende lagt ud et sted. 

Der ville man hellere have en lokal dommer. En dygtig dommer, ud en gang om året og fortælle. 

Det er ikke fordi der sker så meget nyt i formel 1, Reglerne ændrer sig lidt fra år til år. Det gør 

akvariereglerne meget lidt. Hvis du er nybegynder, så har man virkelig mulighed for at stille nogle 

akvarier op, få alle de gode ting på denne måde, hvor dommerne fortæller om det.  

Hvis man i januar måned, spørger om en dommer i f.eks. februar måned. Så får man nok et 

problem, med at stille en dommer mandag, tirsdag, onsdag et eller andet sted i Danmark. Men vi 

har intet problem, med at sende nogle dommere ud og så er det ligegyldigt hvorhenne i Danmark. 

Hvis det er planlagt i forvejen og vi har en aftale, og der er en dommer der vil stille sig til rådighed 

den dag, for at komme og holde en klubaften, gennemgå bedømmelsesreglerne, sige hvad i skal, 

når i skal have en hjemme konkurrence. Eks. Starte i okt./nov. og være klar med det til marts 

måned, når i skal have hjemme konkurrencen. 

Det er til den bedømmelse der, det er meget godt at lægge et billede ind af vinder akvariet. Det 

står ikke noget om hvad de har vundet på og hvad bedømmelsen af akvariet har været. Under 

Region Sjælland har man opdateret hvert år.     Rud: Der ligger de første 100 videoer hvordan man 

laver Aqua Scaping.  

I Aarhus har man lavet, en udstilling med fugleforeningen. Vi deltager så ikke i år. Vi syntes det 

ikke er det værd og har mistet energien i det. Vi havde 10 Aqua Scaping akvarier og lod publikum 

bedømme dem, vi fik 75 svar, det var absolut ikke værd, at snakke om det der vandt. Der var 

puttet dødning hoved, alt muligt skrammel ned og det vandt med 12 ud af 75 stemmer.  Og lige 

netop den, er det lige for nydeligt lavet en ny klasse til, hvor folk kan gøre det, hvad de har lyst til. 



For mange år siden, var jeg med til at bedømme akvarie i Herning. Jeg havde kun 125 akvarie jeg 

skulle bedømme. Jeg var færdig kl. 5 om natten, fordi de stakkels akvarister også skulle have at 

vide, hvorfor deres akvarie var bedømt som jeg havde bedømt dem. Jeg var nød til at skrive 

kommentarer, på hvert eneste punkt bag på kortet, meget småt og det skulle være læseligt. Det 

tager også tid, så man kunne se hvordan man var kommet frem til disse tal. Og det bør være hver 

gang, at man kan se, hvordan man er kommet frem til dette tal. Hver gang der er noget der er 

bedømt, skal folk have det skåret ud i pap.  

Der er nogle ting i disse bedømmelsesregler, som er meget håndfaste f.eks. når vi ser på et 

opdræt. Så er det lavet en opdrætsliste med point, der siger hvis du opdrætter en guppy, får du 1 

point. Og er det et førstegangsopdræt, får du 20 ud af 30 point. Hvis du opdrætter noget der er 

kendt i forvejen f.eks. en kobberpansermalle, så får du måske 4 eller 5 point, fordi de er den 

sværhed den er til. Man kan på det punkt ikke få flere point. Det er noget der er givet i forvejen, 

hvor mange point der fås. Et selskabsakvarie, et ganske alm. Med planter, med masser af diverse 

blandede fisk i. Du syntes det er smukt. Jeg syntes det er anderledes. Jeg så et andet der var 

smukkere et andet sted. Den subtilitet der ligger her, er svær at forklare, dommere bedømmelser 

imellem. Forskellen er forhåbentlig ikke stor. Dersom en sagde før, vi skal have en ensartethed. 

Derfor er man føl hos nogle erfarne dommere før man bliver sluppet løs på egen hånd.  

Gå hjem til jeres medlemmer, og hør om de vil med til en hjemmebedømmelse eller med på 

messen næste år. Til at komme ud og sætte deres akvarie op, så folk kan se at de også kan og se 

hvor dygtige de er. Om det så er en gruppe, eller et medlem er jeg ligeglad med. Vi skal vi nok 

finde nogle dommere, der kan komme og hjælpe med at bedømme det. Og når denne interesse er 

vagt og jeg vil gerne gøre mig dygtigere i det og høre mere om det, så skal vi nok….. 

Alssund giver 100 kr. til hver mand, der stiller op med et akvarie til bedømmelse. Det er ikke DAS. 

Er det tyske dommere. Jeg mener det er publikum der bedømmer akvariet.  DAU skal ikke inde og 

støtte det. Hvis det skal være noget, så er det med DAU støttede dommere.  

De eneste vi har haft, er begivenheder. Man kan stadig tilmelde sig nyhedsbreve. Alle de mails 

Ervin har sendt ud. Du siger, det sidste jeg kan se jeg har modtaget, er indkaldelsen til i dag og så 

er det referatet fra 2016, ellers har jeg ikke ændret mails de sidste 8 år. Ellers ved jeg ikke, hvad 

der er for nogle mails Ervin har sendt ud. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad det er for nogle 

informationer, der er kommet ud fra DAU. Sidste år er det kommet nyhedsbrev pr. mail og 

dengang formanden blev valgt, dette her og generalforsamlingen. Vi mangler også referat fra 

generalforsamlingen. Heine: Ja, det kan jeg godt se. Det blev snakket om til generalforsamlingen, 

hvordan og hvorledes. Hvordan vi gjorde det her, og da blev man enig om det med Facebook, også 

informationer og nyhedsbreve. Vi havde simpelthen ikke informationer nok, til at skrive. Hvorfor 

fjerner man det så ikke på hjemmesiden? Det er to år siden, hvorfor er det så ikke fjernet. Det blev 

så samtidig valgt en web master, som ikke har gjort noget. Per sidder og opretholder alt. Det gør 

han ikke på baggrund af, at man har valgt en mand til at overdrage det til. Alt hvad der hedder 

nyhedsmail, nyhedsbrev og informationer fra DAU.  Heine: Nej, det har jeg ikke.   

Lige i henhold til Facebook gruppen. Det er fint nok med at melde jer ind, hvad arrangementer i 

har, men jeg syntes ikke man skal begynde, at skrive hvad det koster at være medlemmer i de 

forskellige foreninger. Fordi så ender det med, at vi har en salgsgruppe i stedet for.     Heine: Det 

vil jeg give jer ret i.     Ikke for at det er imod Vejle overhovedet. Den information er at, at man har 

et arrangement den weekend med små ciklider. Medlemmer er gratis. Ikke medlemmer af 

foreningen, et beløb. F.eks. 100 kr. for resten af året, så er man medlem af Vejle Akvarieforening. 



Lige pludselig ser jeg det som et salgsoplæg, i sådan en gruppe. Så begynder alle foreninger, når i 

gør det, så gør alle det.     Det er for at vi skulle gøre reklame for foreningen.     Har i ikke en 

hjemmeside selv! Vejle Akvarieforening. Så er det der i har at gøre, at reklamere for sådan noget. 

DAU siger at vi vil have det hele ud. Så siger Vejle Akvarieforening. Vi vil gerne have alle vores 

møder ud, men alle er altså ikke velkommen til alle vores møder.     Vejle har ikke en politik om at 

komme og høre, uden at være medlem. Det er så derfor det hedder medlemsmøde. Men jeg 

forstår hvad du siger, så skal det stå hvad det koster at være medlem.     Nej det syntes jeg ikke 

man skal reklamere med. Nej, for lige pludselig kan jeg se det som en salgsside, ja.  

Det har vi gjort i det øvrige materiale, vi har lavet vedr. det møde, ja. Men det står i det samtlige 

opslag indenfor Facebook gruppen, hver evige eneste gang, hvad det koster at være medlem og 

hele året.     Det er rigtigt, det skal bare væk så.     Så sætter Aarhus det måske 1 kr. billigere og 

Viborg måske 2 kr. billigere. Det er ikke som jeg ser det.     STOP her, vi er ikke konkurrenter her. 

En anden ting jeg kan sige med kalenderen. Kan man måske sige at hver forening skal 

indrapportere alle deres møder.     Til DAU ingen tvang.     Det er for at hjælpe hinanden, så har 

man nemmere ved at lave nogle arrangementer, som ikke falder på hinanden eller falder sammen.     

Hvis vi kun indrapportere, hver gang vi har et foredrag. Nu i Viborg har vi medlemsaften, hvor vi 

mødes, hvor der ingenting er på programmet. Er alle velkommen til det. Hvis vi rapporterer det 

hele, så har man mere mulighed for at der ikke er noget der falder sammen. Det virker 

uoverskueligt. Nu ved jeg ikke. Vi planlægger et halvt år frem, så skulle det vel heller ikke være 

noget problem at smide de datoer ind til DAU.     Kan foreningerne selv lægge dem ind på 

Facebook.     Jo, hvis du er medlem af gruppen, så kan du oprette dem.     Ervin foreslog at sende 

noget ud hvert halve år, hvor det er et halvt års kalender, med alle arrangementer.     Det kan så 

være i et nyhedsbrev. Vi må så lave et nyhedsbrev.     Det vi snakker om, det er ikke noget at sende 

et nyhedsbrev ud, hvis der ingen indhold er i det. Så er det bare lort. Men vi kan aftale at vi gør 

det. Vi kan gøre det, at vi sender ud 1 – 2 gange om året, hvor de enkelte foreninger skriver dem 

på en liste over deres arrangementer i løbet af året, eller hvert halve år. Så kan vi ajourføre det, så 

kan i gå ind bagefter og se hvad der er af arrangementer, se om der er nogen der overlapper 

vores.     I Viborg laver vi inden sommerferien en for resten af 2017 og inden jul, en for det næste 

halve år af 2018.     Kan vi aftale, at hvis Ervin sender den ud to gange om året, på mail til dem vi 

har adressen på. Så sender vi en mail ud til samtlige, hvad der sker, og sekretærens mailadresse er 

med. Er det nogen der har problemer med det. Så er papiret sendt direkte til jer, såsom Vejle 

Akvarieforening som modtager det, så er det sekretæren der har ansvaret for det, så kan han vise 

det til andre klubber. Hvis vi laver det fast så ved i det. Giver det mening!           Nu siger du 

nyhedsbrev. Vi skal kun have en kalender på internetsiden. Vi laver et udstræk på internetsiden to 

gange om året, til en nyhedsmail, så får vi alle med. Det er vores opgave at få det på Facebook for 

at lave reklame for nogen af de foreninger. Sørg for at få jeres mailadresser opdateret. Hvis i 

skriver nede i bunden, den kontakt vi har med hinanden. Så tror jeg der er større chance for den er 

opdateret hele tiden.         Det går ikke hvis Ølstykke går hjem og laver et arrangement og sender 

det til sekretæren, så skal det på øjeblikkeligt. Så andre kan se, nu skal vi ikke tage den dato de har 

i Ølstykke. Det kan ikke gå at man får det at vide 2 gang om året.     Det kommer på siden med det 

samme. Vi følger op på det 2 gange om året. Så bliver det sendt, alt det vi har. Det er svært at 

finde alle akvarieforeninger, der er mange der har travlt med mange andre ting. Jeg ved at nede i 

Vejle var de ved at arrangere foredragsdagen hvor Alssund siger de har Akvariedag den dag. Det 

må vi acceptere, vi er i samme båd.   



Et hjemmemøde en tirsdag eller onsdag aften, er så lille et møde, så det behøves ikke på DAU`s 

kalender. Men, man må gerne, så kan man se, der sker noget i foreningen. Man må gerne vær lidt 

selvkritisk. Hvad man lægger op på ens egen hjemmeside, er op til de enkelte. Men, på DAU`S 

hjemmeside, ville jeg nok være ked af det til et hjemmemøde, hvis der dukker 100 mennesker op. 

Indmeldingen må være op til den enkelte forening, hvad man vil lægge op på DAU`s side. Reklame, 

det er det vi bruge Facebook til, så kan de se. Eks. Der er små Ciklider i Vejle, der er Killi Show på 

Den Blå Planet. Det kan også give nogen interesse for foreningerne. Vi går i gang, med at opdatere 

DAU`S kalender ud fra denne kalender (Facebook). Det er det vi har aftalt i dag. Kalenderen på 

DAU fungerer. Det vi er blevet enige om i dag er at DAU`s hjemmeside kører 100% og Facebook 

kun er en reklamesøjle.  Vores ansigt ud af til.  

Lad os nu få Tonny eller anden, der skal være webmaster på DAU.dk til at få gjort denne i top. Per 

har gjort et stort stykke arbejde, herfra tager Tonny over et stykke tid og får gjort noget ved det. 

Der efterlyses på hjemmesiden. Når man klikker på en forening så blev man automatisk ført over 

på foreningens hjemmeside.     Hvor sendes ændringer hen.     Alle der har nogle 

informationer/ændringer til hjemmesiden, skal sende det til bestyrelsen@danskakvarieunion.dk  

Alle der har en mail adresse, bedes skrive den på den blok der ligger fremme, inden vi tager herfra. 

Dommeruddannelse:  Det vi skal promovere er konkurrencer og deltage i nogle akvarieaktiviteter, 

derud fra har vi brug for nogle dommere. Hvis der er et behov, fra medlemmerne til at vide mere, 

så kunne de f.eks. blive dommer selv. Og dermed kunne der også være et behov, selv i de lokale 

foreninger for en dommer eller to, som kan få uddannelse/kursus. Hvis man skal være autoriseret, 

så hedder det nok ikke kursus men uddannelse. Tag hjem i foreningerne, snak om det og se hvad 

interessen er. Det er hovedsagelig i Jylland, hvor man ikke ved, om der er interesse for det. Som 

det givetvis er, for vi har nogle dejlige store foreninger der og fordi der har været dommere 

tidligere.    Der er et par stykker i Jylland. 

Vi vil, og meget gerne fra Dommerforeningen / Dansk Akvarie Dommersammenslutning komme ud 

i foreningerne og holde sådan et foredrag. Gennemgang og oplæg til næste sæson eller næste 

konkurrence. Hvad er bedømmelsesregler for noget og hvordan gør man. Det kan også være en 

dommer, der vil forklare hvordan man skal opbygge, sådan og sådan. Hvis de skal bedømmes efter 

bedømmelsesregler. Hvis du vil have plastikskibe, dykkerklokker eller andet i akvariet, så har vi 

også en klasse til det. 

Tonny: Er det interesse for det her omkring bordet, at lave en DM i klubakvarier på Vejle Messen 

næste gang. DAS stiller gerne med dommere. Det kunne være lidt fedt der blev nogle 

konkurrencer, klubberne imellem på den sjove måde og derved få noget omtale udadtil. 

Rud var inde på, at vi måske kunne forpligte os og komme med et akvarie, inden for en geografisk 

afstand til messen. Lave et foreningsakvarie, komme og stille det op. Dekorerer det og konkurrerer 

med foreningen i den nærmeste by.     DAS sørger for 2 dommere til bedømmelsen. 

Det vi aftaler nu, er at gå hjem og snakke med medlemmerne, om at lave lidt mere konkurrence. 

Vejle Akvarieforening laver et sted i hallen, hvor alle foreninger kan komme med et akvarie og så 

er det 

                      Foreningsmesterskab i Klasse 2 Prydakvarie fra 128 liter. 

DAU sørger for en vandrepokal, man kan få sit navn på og få noget sjovt ud af det.  



Vejle og DAU snakker sammen, melder ud på DAU`S hjemmeside og et nyhedsbrev. At det bliver 

udskrevet DM Konkurrence i foreningsakvarie på denne messe, den og den dag med 

tilmeldingsfrist.  Det vi er enige om, er at melde tilbage senest 1 dec. Som det vil stå i referatet fra 

dette møde her. 

Der er mange foreninger på Sjælland, der ikke er medlemmer af DAU. Er de ikke medlem af DAU, 

så reklamere vi ikke for deres forening. 

Havde større forventninger til, om at DAU præsenterede nogle visioner, end man havde hørt.     

Jeg kan tilslutte mig den her.   Det har været rigtig rart at komme over til jer, der er selvfølgelig en 

del sjællændere som jeg kender og blive præsenteret for de jyske grupper herover. 

Hvad er det akvariedommerne kan, vil, skal og uddannelse / ikke uddannelse og konkurrencer. Det 

håber jeg alle tager med hjem. Tag en diskussion hjemme i klubberne, find ud af hvad i egentlig 

gerne vil, så skal vi nok stille dommere til.  

Har fået fortalt, at DAU blev sat i verden, til at sørge for dialog til myndighederne m.m.     

Opfattelsen var, at hvis det var noget med myndighederne, så skulle DAU klare det. Det man har 

efterlyst, er et tættere samarbejde foreningerne imellem og specielt nu med foredragsholdere. Vi 

havde engang på Sjælland, at vi alle kunne komme til foredrag i andre foreninger, uden at at være 

medlem. De kunne komme så tit de ville, bare de var medlem af deres egen forening. 

Det har været et rigtigt positivt møde. Havde nok forventet lidt mere struktur. Hjemmesiden skal 

bare være opdateret, det er vores ansigt udad til og den kan vi ikke få større, end denne 

hjemmeside. Der har været rigtig god snak om alting. Flere har ikke modtaget referatet fra 

generalforsamlingen, som sendes med her, sammen med referatet fra dette møde.     Det har 

været et rigtigt positivt møde. Jeg havde nok forventet lidt mere struktur. Mere fra DAU`s side, 

være mere fremadrettet og hjemmesiden skal være opdateret. Det er vores ansigt udad til. Vi kan 

ikke få større, end denne.     Alle der har en profil på Facebook, har alle adgang til DAU`s Facebook. 

Skal de være nogle konsulenter, jeg mener de forskellige foreninger, er konsulenter for deres 

medlemmer. Også med at få nye medlemmer ind, på denne måde. Det er det vi har vores 

respektive fourager til, så vi holder fast i medlemmerne og ikke taber dem på gulvet. 

Der er mange skuffelser, fra forretninger i hele landet, der ikke er dyrehandlere. De smider bare 

noget over disken til kunderne uden info, når de kommer hjem så taber vi dem. Alssund 

Akvarieforening gør meget med deres lokale Plantorama, de står med en stand en gang om 

måneden. Det er en god måde at gøre det på. 

Jeg forstod rigtigt, næste generalforsamling i foråret, der er en lille forlængelse som kan være et 

møde for dem der møder frem. Midtvejs imellem generalforsamlingen og næste 

generalforsamling kommer der et møde. 

Alt det vi har aftalt i dag, følger vi op på umiddelbar efter generalforsamlingen næste år 2018. 

Tusinde tak for i dag. 

Heine Dupont. 


