Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006
01.
Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland.
Referant J. V. Bruun.
02.
Til stede var Horsens, KA, KAK, Avedøre, Silkeborg, Ålborg, Århus,
Randers, Viborg, Slagelse, Tønder, Skive, Langeland, samt Poecilia fra
specialorganisationerne .
Der var således 26 stemmer repræsenteret.
03.
Der henvistes til den skriftlige beretning. der refereredes de møder, der var
lavet ved FU møderne og som alle kunne ses på hjemmesiderne. Referatet
fra bestyrelsen er tidligere sendt til medlemmerne og findes også på nettet
og blev gennemgået mundtligt.
Der var ingen bemærkninger til det.
04.
Regnskab:
Lone refererede regnskabet og den neg. kapital, man så på det egentlige
udarbejdede regnskab, er i dag væk, idet der er positivt regnskab, idet
klubberne, der ikke havde betalt i forårsmånederne nu har betalt.
Det blev fremhævet, at der skulle være underskrift fra revisorerne på
samtlige regnskaber. Det må kunne gøres således at der er en underskrift
på et regnskab og så er det dét der bliver fotokopieret.
(Der var nogen diskussion om hvornår der var underskud og ikke
underskud. Men regnskabsåret er fastlagt til 01.07.-30.06. og de penge der
er kommet ind og penge der skulle have været inde inden 30.06./jvb)
....................
Vi har det problem nu, at ved delegertmøde fremover, hvis vi skal
fastholde nuværende struktur, at vi blot skal sørge for at klubberne skal
have betalt for det år, man netop er gået ud af, for at kunne deltage i
mødet.
Der blev meget uklarhed om dette på selve mødet.

Den nævnte bemærkning her er min egen, lavet efter mødets afslutning.
Det bliver så forretningsudvalget/hovedbestyrelse der fremover skal
tilrettelægge betalingerne på en sådan måde, at der ikke er tvivl om det
længere.
Der blev rejst spørgsmål om, hvor vidt man havde betalt 2 gange inden for
1 år, spørgsmålet blev rejst fra Ålborg, og det må man klarificere, men
efter min mening har vi netop haft en periode på 1½ år, hvor der ikke blev
betalt kontingent mere end 1 gang.
05.
Kredsene:
Kreds 1 vil lave fotokursus, akvariefoto.
Kreds 2-3 vil lave foredragsdag om cichlider. Der har været
kredsmesterskab og har deltaget i DM og vundet 3 DM titler.
Der er lavet en internetside om kredsarbejdet, aquadag og aquaquiz.
Ølstykke har vundet aquaquizen i kredsen. Der skal laves der igen til næste
år. Der planlægges en foredragsdag i januar.
Kreds 4, der er akvariemarked og Ålborg skal holde et symposium i
begyndelsen af april 2007 og tilsv. skal der være stor aquadag i Randers i
2008. Der er den sædvanlige aquadag i Viborg 2. weekende i marts måned.
Kreds 5, der har været lidt problemer. Der var fremmøde fra Tønder, som
sagde at der var mange klubber, der godt ville i gang, og ikke havde nogen
speciel struktur og organisation, og fra formandens side blev der opfordret
til at man valgte en af dem til formand, men man meddelte at man fra de 4
klubbers side mente at man havde besvær med at samarbejde med Esbjerg,
men så måtte man jo tilbyde Esbjerg at være sammen med kreds 4 og så
måtte de andre køre.
Det er ikke tilfredsstillende, at der sidder 4-5 klubber der gerne vil lave et
arbejde og der er en enkelt klub de absolut ikke vil samarbejde med. Så
bliver man nødt til at lave det på den måde.
Det blev understreget at DAU-formanden havde et udmærket samarbejde
med Esbjerg Akvarieforening.

Kreds 6. Det halter meget i foreningerne. Mener at det er fordi de gamle
forsvinder og der er ikke nye, unge, der kommer til. Der mangler ledelse i
de enkelte foreninger, og Nyborg har nu måttet for 3. gang have den gamle
formand ind for at få klubben i gang igen.
DAS:
Der er revidering af regler, især i okt. klasserne blev forventet godt
resultat. Der vil laves nye pointlister, der er på vej til
opdrætskonkurrencerne.
Den nye bestyrelse består af Finn Pedersen, Langeland, Steen Larsen,
KAK og Lyngdorff, Holbæk.
DM bedømmelse:
Vil foregå 1. april, og kredsene skal have deres resultater færdige 25.03.07.
Poul Pedersen kom med et oplæg vedr. opdrætskonkurrencen og det vil
blive fremlagt separat.
De nordiske møder:
Der var der spec. blevet diskuteret meget om lovgivningen rundt omkring,
specielt i Norge, hvor man prøver at indskrænke akvaristernes mulighed
for akvarier. Dette var nok baseret på en vis angst i landene for at der kom
dyr ud i naturen, som ikke var naturlige, men som vil kunne skade den
naturlige fauna.
Her kendte man eksemplet med Nilaborn i Viktoriasøen.
Thue fra Skive sagde, at vi skulle forebygge og gå ud og meddele, hvordan
vi vil forholde os til de enkelte forholde. Specielt her farvede fisk. Vi skal
basere vores udtalelser på viden (hertil skal nævnes at formanden tidl. i
starten af sin tid, lagde stor vægt på at man kunne prøve at få kontakt til
biologer og andre videnskabeligt uddannede, men det blev afvist dengang
fra flere akvaristers side).
Lind Larsen nævner Fauna forureningen kan ramme os alle, og det bør vi
være meget på vagt overfor og skal sørge for at forholde os til det.
Holm i Ålborg sagde at vi skulle tage debat om emnet og skulle evt. lave
seminarier eller symposium om emnet. Det må blive forhold for den
kommende HB/FU.

Kaj Quist fra poecilia mente at en initiativtager til positive forhold ville
ikke benytte DAU og det var bl.a. det der var baggrunden for at den lille
klub, der er lavet omkr. initiativ til underskriftindsamling mod farvede
fisk, ikke havde henvendt sig til DAU.
Det blev fra formandens side i denne forbindelse repliceret, at vi har
tilbudt dem at komme og de skulle bare meddele til Finn Pedersen, så ville
de kunne komme ind på internettet, eller i hvert fald så længe jeg var
formand.
Det havde Finn Pedersen også repliceret, at han havde fået anmodning og
den vil blive ført ud i livet snarest belejligt.
Det var således alene viden hos DAUs ledelse om underskiftindsamlingen.
Finn Pedersen siger at det er svært for os amatører at gøre noget alene. Det
er nødvendigt at vi har de professionelle med, men de professionelle har
netop ingen branchforening i Danmark, hvilket kan være et problem.
Poul Pedersen foreslår at initivtager skal være med til at sige noget om,
hvordan vi kommer i gang med en egentlig debat om emnet.
DAUs arkiv:
Lind Larsen rejser spørgsmålet om de mange ting, han har fået i form af
mails og på internet, om de skal over på papirudgave eller ligge på en CD.
Foreløbigt ligger de på en separat harddisk, og det er nok også mere
sikkert end at lade det ligge på en CD.
Vedr. budget udspandt der sig igen en diskussion om resultatet af at nogle
havde betalt for sent kontingent.
Der foresloges at der skulle være uændret kontingent foreløbigt.
Punkt 8:
Forslaget om at pokaler skal være ejendommens 3 gange i træk eller 8
gange i det hele, blev vedtaget.
Da man kom med forslaget om at DM skal vedtages på et delegertmøde,
blev det sagt, at det har man vedtaget tidligere, så det er formanden, der
ikke har haft orden i tingene.
Vedr. nye opdrætsregler:

Der blev fremlagt at Poul Pedersens forslag 1 blev trukket og forslag 2
blev vedtaget. Se separat dokument, der vil fremkomme en af de nærmere
dage.
Tiden var nu noget fremskreden og Finn Pedersens indlæg om internet
blev derfor kortet meget ned. Vi blev enige om, at vi gerne vil have en ny
internetside.
Jens Bruun omtalte det arbejde han havde set fra svenskerne og foreslog at
man arbejdede videre ud fra det.
Ved valg af formand blev Rasmus Hurup Hansen, medlem i Randers, men
boende i Rudkøbing, valgt som formand.
Som sekretær blev Tage Billeskov valgt.
Formanden hedder
Rasmus Hurup Hansen
Kassebøllevej 9
5900 Rudkøbing
hurup@langeland-it.dk.
Som sted for næste delegertmøde blev valgt Vestsjælland.
Under evt. noteredes at
Poul Petersen, tidl. DAU formand havde fået Akvariets Oscar 2006
og at DAU ved Erik Frederiksen og jvbruun havde vundet nordisk
mesterskab i aquaquiz.
derudover er ikke noteret noget væsentligt.
referent: jvbruun

