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Jens V. Bruun bød velkommen til delegeretmødet
1. Valg af dirigent og mødesekretær
Finn Pedersen blev valgt som dirigent. Christian Jørgensen blev valgt som mødesekretær.
Finn Pedersen startede med at konstatere at delegeretmødets dato var indvarslet forlods, men at det havde
været ønskeligt med en dagsorden i ret tid før mødet.
v herefter startet uden yderligere
bemærkninger.
2. Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldighed af fuldmagt.
Der konstateredes 18 gyldige stemmer.
Følgende foreninger var repræsenteret på delegeretmødet: Avedøre Akvarieklub, Københavns
Akvarieforening, Viborg Akvarieforening, Randers Akvarieforening, Odense Akvarieklub, Esbjerg
Akvarieklub, Storkøbenhavns Akvarieklub, Vestsjællands Akvarieforening og Sydfyn-Langeland
Akvarieforening.
Der var ingen fuldmagter.
3. Fremlæggelse og godkendelse af forretningsudvalgets (FU) beretning.
Jens Bruun aflagde beretning. Jens Bruun havde udsendt nogle betragtninger inden mødet, men havde ikke
modtaget tilbagemeldinger.
Herudover blev følgende nævnt:
DAU har et problem med at finde en opdrætsregistrator, idet Carolina ikke længere har mulighed for dette.

(note a).
Der er et generelt fald i antal tilmeldte opdræt, ligesom det er et problem at definere sværhedsgraden for
opdræt subs. revidere listerne uden en engageret indsats herfor.
Jens Bruun mente at dette problem måtte ud på kredsmøderne m.h.p. at finde en langsigtet løsning.
Aalborg Akvarieforening er ved at revidere nogle programserier og lægge disse på DVD. Hensigten er at
alle klubber under DAU skal kunne købe disse. Struktur m.v. må aftales, ligesom der er en mulighed for at
vi på sigt udveksler med de øvrige nordiske lande.
Jens Bruun bragte et evt. akvarieblad på banen igen. Nævnte i denne forbindelse det norske blad som en
mulighed. Synspunkter på dette var ønskeligt fra de en
kredse.
Aalborg har en artikelbank som de øvrige klubber kan benytte. I så fald en høflig henvendelse fra den
enkelte klub direkte til Aalborg Akvarieforening.
Jens Bruun redegjorde kort for en oversigt over hvilke offentlige akvarier der er i Norden p.t.
Christian Jørgensen nævnte herefter at der var en problemstilling omkring de lidt ældre pokaler i

forbindelse med DM, nemlig at disse ikke alle var kommet tilbage til DM puljen. Allerede sidste år
besluttede vi derfor at skaffe nye pokaler og Finn Ped
har gjort en stor indsats for at skaffe nogle nye.
Der blev sagt tak for dette fra forsamlingen, hvorefter det blev besluttet at Christian Jørgensen skulle
rundsende en forespørgsel til kredsformændene for at se om der skulle være gamle pokaler ude at svømme
hos tidligere udstillere. Dette bliver så et punkt på
primo 2006.
Samtidig var der en debat om ikke det var relevant at
e nogle regler for hvornår pokalerne skulle
tilfalde udstilleren til ejendom. Dette bliver også et punkt på næste HB møde.
Christian Jørgensen nævnte herefter at han havde tænkt sig at flytte DM til en senere week-end i april for
ikke at kollidere med Randers foreningens store Akvadag 1. og 2. april. Derfor afholdes DM 2006 i weekenden 8. og 9. april 2006, med indberetning senest tirsdag d. 4. april.
Herefter var der lidt debat om korrespondancen imellem FU og kredsene / foreningerne. Det blev besluttet
at tilstræbe en lidt bedre struktur i korrespondancen (herunder en dato på de enkelte mails og infobreve).
Jens Bruun nævnte at DAU p.t. består af 30 foreninger, heraf 4 specialforeninger.
Jens Bruun fik på forespørgsel accept af at DVD programserien skulle koste et symbolsk beløb for den
enkelte forening.
Herefter blev FU beretningen og afledte debatemner godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Lone Nørrevang gennemgik regnskabet i 2 udgaver, dels et for regnskabsperioden og dels et for
kalenderåret.

Der er 5 nye foreninger plus et øget antal medlemmer.
Webhotellet ændres til et billigere. Samtidig skal vi finde en ny webmaster efter Carolina (note b).
Finn Pedersen spurgte ind til et omfang af et evt. underskud, men Lone redegjorde for at udgifterne
sædvanligvis ligger i foråret og at året derfor udviser overskud.
Poul Petersen forespurgte til om ikke regnskabsperioden i så fald burde lægges om og at dette så også skulle
gælde foreningernes kontingent. Jens Bruun ville tage dette punkt med FU m.h.p. at det kunne være et
punkt på næste HB møde 2006.
Rene Cadovius forespurgte til rimeligheden i at HB mød
glægger 1/3 del af udgifterne i unionen.
Lone Nørrevang anførte at beløbet er relativt højt beroende på at kørselsgodtgørelserne fylder en del.
Samtidig blev dog nævnt at de enkelte er flinke til at organisere samkørsel for at minimere udgifterne. Der
blev herefter opnået enighed om at princippet med HB møderne ikke skulle fraviges, men at synspunkter
naturligvis er velkomne, også fra kredsene.

Finn Pedersen forespurgte til det manglende budget. Lone Nørrevang begrundede dette med at
regnskabsperioden afviger fra delegeretmødet. Herefter v Lone Nørrevang en bred gennemgang af et
improviseret budget, idet vedtægterne taler om at der skal foreligge budget. Dette gav genstand for lidt
debat, herunder synspunkt om at budgettet for sidste periode ikke kunne holde rent udgiftsmæssigt.
Christian Jørgensen foreslog at indeliggende år skal d
e udgangspunkt for budget for kommende
regnskabsperiode, dvs. 1. juli 2005 til 30. juni 2006. Dette blev vedtaget.
Samtidig blev FU sat til at se på en evt. vedtægtsændrig f.s.v. angår regnskabsperioden, således at denne

kan blive mere retvisende.
Kontingentet blev vedtaget uændret.
Herefter blev regnskabet godkendt.

5. Beretning fra Kredsene.
Kreds 1 har afholdt kredsmøde. Mangler feed-back fra Lyngby Akvarieforening, men ellers kører klubberne
stille og roligt. KAK har ligget vandret for at kunne afholde udstilling.

Kreds 2-3 har fået ny formand, Per Kyllesbech. Kredsmøde 17. november. Herudover har Holbæk haft
afholdt Akvadag. Der er planlagt fælles foredrag i Vestsjælland i januar eller februar 2006.
Kredsmesterskab og DM skal planlægges. Per vil tilstræbe at der afholdes 2 kredsmøder om året. Per kunne
melde om at klubberne generelt kører godt.
Kreds 4 har holdt Akvadag med god omsætning. Kredsens økonomi ser bedre ud. Lidt uklarhed omkring
aktiviteten i Corydoras klubben.
Kreds 5 har planlagt et møde i november med Sønderborg og Aabenraa.
Kreds 6 har Sydfyn-Langeland lige haft udstilling, men ellers er der lidt krisestemning i klubberne. Der
kommer en generalforsamling.

6. Beretning fra udvalgene.
DAS.
Finn Pedersen kunne berette at DAS har svært ved at samle dommerne til årsmøderne og kurser, og at dette
langsigtet kan blive et problem i forbindelse med bedømmelser. Der mangler også udstillinger således at
dommerne kan komme ud at teste deres færdigheder. Finn Pedersen henstillede til at kredsene sørger for at
kontakte DAS ved alle konkurrencer og udstillinger. Finn Pedersen undren over manglende årsmøde i år,
men Sven Knudsen kom dette i møde ved at foreslå årsmøde på KAK´s udstilling på Danmarks Akvarie.
Herudover kunne der godt bruges flere dommere vest for Storebælt, men det er vanskeligt at samle folk
over flere week-ends.
Førstegangsopdrætsregistrator og opdrætskampagnen
Carolina har varetaget dette fint, men har ikke længere tid. Ny søges (note a.).
Medlemshåndbogen

Fortsat ved Hans-Ole Kofod. Der foreligger en pasus på nettet, men der blev forespurgt til muligheden for
at alle opdateringer kunne komme på hjemmesiden. FU undersøger videre.
Der blev lidt snak om hvem der ville være webmaster (note b).

Programudlån
Der har været 2 udlån på et år… Skyldes primært at dette er forældet. FU kommer med oplæg til videre
fremtid (opdateres eller skrottes).

Nordisk samarbejde
Fungerer fint med Norge og Finland, hvorimod det er mere sparsomt informationer fra Sverige.
Målet med Nordisk samarbejde er, udover informationsudveksling:

- fælles pointskalaer
- fælles holdning omkring etik
- fælles bedømmelsesregler
Arkiveringer
Intet at bemærke
7. Indkomne forslag til ændring i DAU's vedtægter.
Ingen forslag.

8. Valg
Kasserer Lone Nørrevang, KAK, genvalgt
Næstformand Christian Jørgensen, KAK, genvalgt
Sekretær, ledig, der appelleres til kredsene
2 suppleanter Sven Knudsen, KAK, og Finn Pedersen Sydf n-L.
Revisor Ole Nielsen, ØAK, og Poul Petersen, KA.
9. Valg af arrangør for næste ordinære de legeretmøde.
Næste delegeretmøde afholdes d. 10. september. Der søges en forening der kan påtage sig dette.
10. Eventuelt
Generelt var der snak om at vedtægterne trænger til en gennemgang.
Note a. Jesper Eriksen, Odense og Poul Petersen, KA, har efterfølgende vist sig interesserede i at varetage
opdrætskonkurrencen og førstegangsopdræt
Note b. Finn Pedersen vil gerne påtage sig opgaven som webmaster.
Alle 3 betinger sig dog at overtage noget velkørende og opdateret. Omkring opdræt må vi så acceptere en
overgangsfase og beder om klubbernes forståelse herfor.
Delegeretmødet besluttede enstemmigt at give DM til Randers efter forudgående (eneste) ansøgning. Dette
DM afholdes i forbindelse med Akvadagen d. 1. og 2. april 2006.
Sven Knudsen foreslog en “køreplan” for DM, f.eks. de gamle regler fra Kontaktudvalget.
Herudover var der debat om definitionen på et foreningsakvarie. Det blev til at et foreningsakvarie er “det
foreningen kan præstere”. I visse tilfælde ses nyindkøbte planter og fisk, mens andre foreninger lægger sig i
selen for at fremelske delene selv.
Det blev vedtaget at evt. DM regler skulle debatteres på næste HB møde.

Jens Bruun foreslog rød nål til Finn Pedersen.
Mødet sluttede i god ro og orden.
Christian Jørgensen
Sekretær

