Delegeretmøde

Re fe rat fra de le ge re t m ø de
S ø n da g de n 7 . Maj 2 0 0 0 k l.1 0 .0 0 i Valby .
1 . Valg af dirige n t , dirige n t s e k re t æ r o g m ø de s e k re t æ r.
Poul Petersen foreslog på FU´s vegne, Finn Pedersen til mødets dirigent. Finn
Pedersen blev enstemmigt valgt.
Finn Pedersen mente ikke det var nødvendig med dirigentsekretær, ingen valgtes.
På forslag fra FU valgtes DAU´s sekretær Hans Ole Kofoed til mødesekretær. HOK blev
valgt
2 . Ko n s t at e rin g af re præ s e n t an t e rn e s s t e m m e re t o g gy ldigh e d af fu ldm agt .
DAU´s kasserer, Claus Jørgensen, konstaterede 16 gyldige stemmer. Følgende
foreninger var repræsenteret på delegeretmødet:
Avedøre Akvarieklub
Københavns Akvarieforening
Storkøbenhavns Akvarie Klub
Holbæk Akvarie Klub
Hjørring Akarieforening

Odense Fugle- og Akvarieforening
Sydfyn-Langeland Akvarieforening
Der var fuldmagt fra:
Ølstykke Akvarieforening

Der var mødt repræsentant fra Dansk
Cichlide selskab
3 . F re m læ gge ls e o g go dk e n de ls e af fo rre t n in gs u dvalge t s be re t n in g
Poul Petersen fremlagde forretningsudvalgets beretning. (Vedlagt som bilag).
Finn Petersen bemærkede, at det var en meget spændende beretning med visioner.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
4 . F re m læ gge ls e o g go dk e n de ls e af re gn s k ab
DAU´s kasserer, Claus Jørgensen gennemgik regnskab der udviste et driftoverskud
på 887,23 kr.
Egenkapitalen er 21.928,87 kr.
Dirigenten oplæste af revisionsprotokollen, hvori der stod skrevet, at revisionen
foretaget af de 2 revisorer, ikke havde givet anledning til bemærkninger.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
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5 . Be re t n in g fra k re ds e n e
Kreds 1.
Kredsformand Sven A. Knudsen fortalte, at der ikke havde været afholdt møder siden
formandsvalget, og dre for ikke havde været aktiviteter i kredsen.
Ingen bemærkninger fra delegeretmødet.
Kreds 2-3.
Hans Ole Kofoed aflagde på vegne Ole G. Nielsen beretning, vedlagt som bilag.
Ingen bemærkninger fra delegeretmødet.
Kreds 4.
Kredsformand Henrik Christensen kunne berette, at der var kommet en ny forening i
Holstebro, og man arbejdede på at samle en kredsbestyrelse, der boede centralt i
kredsen. Der havde ikke været aktiviteter i kredsen i 1999.
Kreds 5.
Der forelå ingen beretning - Kredsen er ved at skifte formand.
Kreds 6.
I sin beretning omtalte Kredsformand Erik Frederiksen opdrætskonkurrencen, som
var blevet meget populær på Fyn, hvor alle foreninger deltog.
Stort problem at få akvarster til at deltage i hjemmebedømmelse og udstillinger.
6 . Be re t n in g fra u dvalge n e .
Dansk Akvariedommersammenslutning
Beretning ved Finn Pedersen der kort omtalte årsmødet i efteråret, og bestyrelsen
arbejde med et plantemøde i efteråret med besøg i Tropica.
Endvidere havde man nedtonet bestyrelsesarbejdet grundet de store afstande.
På baggrund af en henvendelse fra et af medlemmerne, vil der blive taget initiativ at
stille krav til dommere om fremmøde ved aktiviteter, hvor målet er at ensrette
bedømmelserne/dommerne.
Sven Knudsen supplerede med, at hjemmesiden nu var opdateret.
Poul Petersen spurgte til sværhedsgraden på opdrætslisten. DAS var opmærksom på,
at der skulle ske noget på dette område, og Finn Pedersen opfordrede foreninger og
opdrættere til at melde om urimeligheder.
Førstegangsopdrætsregistrator
Sv. E. Riedel udleverede en liste, der viste at der i 1999 havde været anmeldt i alt 25
opdræt heraf 6 species. Udviklingen fortsætter i 2000. Sv E. Riedel gav hjemmesiden
årsagen til denne stigende interesse, hvor førsteopdrætslisten forefindes pg ajourføres.
(Liste med anmeldte opdræt for 1999 vedlagt).
Medlemshåndbogen
Beretning ved Hans Ole Kofoed, der konstaterede at Håndbogen stadig var i samme
form. De planer han havde haft med at ændre denne var udskudt grundet arbejdet
med hjemmesiden. Der har været udsendt 3 sæt rettelser i 1999.
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Programudlejning.
Der forelå ingen beretning.
Nordisk Samarbejde
Poul Petersen på vegne af Jan Rytoft. Beretning forelå skriftlig, som vedlægges referat.
Opdrætskampagnen
Poul Petersen fremlagde beretning hvor han kunne fortælle at 1999 blev et rekord år,
med deltagelse af 17 foreninger, 101 opdrættere og 761 anmeldte opdræt. Der forelå
skriftlig beretning - se bilag.
Internet - DAU's hjemmeside
Hans Ole Kofoed kunne berette, at den 4. November 1999 blev den nye hjemmeside
offentliggjort på nettet.
Hjemmesiden er godt modtager og har ca. 15-18 besøgende dagligt.
Der er solgt de første reklamer på siden.
7 . F re m læ gge ls e o g go dk e n de ls e af bu dge t t e r o g h e ru n de r fas t læ gge ls e af
k o n t in ge n t
Det udsendte budgetforslaget for 2000 og 2001 blev enstemmigt godkendt med
uændret kontingent for år 2001.
Hans Ole Kofoed spurgte, om tiden var inde til at fremsende referater pr. email. Der
var stemning for at fortsætte med at benytte postvæsenet. Sven Knudsen forslog at
referaterne blev tilgængelig på hjemmesiden.
8 . In dk o m n e fo rs lag
Forslag fra Storkøbenhavns Akvarie Klub om flytning af delegeretmødet til om
efteråret blev trukket, da forslaget gik ud på at gøre DM uafhængig af delegeretmødet,
da hovedbestyrelsen har forslag om ændring af regler for afholdelse af DM i
hjemmebedømmelse, der netop tager højde for dette.
Hovedbestyrelsens forslag om ændring af regler for afholdelse af DM i
hjemmebedømmelse.
Poul Petersen gennemgik forslaget.
Erik Frederiksen mente tidsfristerne var for korte.
De blev rejst spørgsmål om hvad der skulle ske, hvis samme akvarist var vinder af 2
kredse. Poul Petersen og Hans Ole Kofoed mente at nr. 2 i den ene kreds gik vider til
finalen, hvis dette var værdig hertil. Sven Knudsen mente, at det ikke var et mål i sig
selv at få flere med i finalen, men at få flere til at deltage i kredsmesterskaberne,
således at vinderen går videre uden konkurrence.
Der var et ønske om, at indfører i reglerne, at dommernes navne skulle påtegnes
tilmeldingerne til finalen.
Delegeretmødet vedtog herefter, at forslaget om at frigøre DM i hjemmebedømmelsen
fra delegeretmødet blev godkendt og FU fik bemyndigelse til herefter at udarbejde nye
regler for afholdelsen af DM i hjemmebedømmelse.
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9 . Valg
Formand:
1. Suppleant:
2. Suppleant:
2 revisorer:
2 rev. suppl.:

Poul Petersen enstemmigt valgt.
Finn Pedersen enstemmigt valgt
Sven A. Knudsen enstemmigt valgt
Tonny B. Andersen, og Henrik A. Christensen,
enstemmigt valgt.
Leif Petersen DCS og Sv. Erik Riedel KA enstemmigt
valgt.

1 0 . Valg af arran gø r fo r n æ s t e o rdin æ re de le ge re t m ø de .
Horsens AF har trukket sig, herefter blev Randers AF valgt til arrangør af
delegeretmøde i 2001.
1 1 . Eve n t u e lt
Intet at behandle.
Finn Pedersen takkede herefter for god ro og orden og afsluttede delegeretmødet
kl. 12.35.

Holbæk den 15. maj 2000.

Hans Ole Kofoed, mødesekretær

Finn Pedersen, dirigent
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