Delegeretmøde afholdt d. 7. oktober 2007 i Sørbymagle
Dagsorden:
1: Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær
2: Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldighed af fuldmagter
3: Fremlæggelse og godkendelse af forretningsudvalgets beretning
4: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5: Beretning fra kredsene
6: Beretning fra udvalgene
7: Fremlæggelse og godkendelse af budgetter og herunder fastlæggelse af kontingent
8: Indkomne forslag
9: Valg
10: Valg af arrangør for næste ordinære delegeretmøde
11: Eventuelt

Tilstede:
Forretningsudvalget (÷1)
Kreds 1
Kreds 2-3
"Kreds 4"
Avedøre Akvarieklub
Dansk Cichlide Selskab
"DAS"
Københavns Akvarieforening
Poecilia
Storkøbenhavns Akvarie Klub
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
Viborg Akvarieforening
Århus Akvarieforening

Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær:
Poul Petersen blev mødets dirigent
Tage Falz Billeskov blev mødesekretær.
Poul Petersen fik ingen indvendinger angående varsling, og erklærede derfor indkaldelsen for lovligt
varslet

Pkt. 2. Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldighed af fuldmagt:
6 foreninger/klubber havde stemmeret, ialt 12 stemmer incl. en fuldmagt fra Ølstykke Akvarieforening.

Pkt. 3. Forretningsudvalgets beretning v/Rasmus Hurup:
Siden delegeretmødet 22-10-2006 var noget af det første da jeg startede på formandsposten, min
overbevisning at vi skulle være mere visionære, fremadrettede samt tidssvarende med resten af
befolkningen i Danmark.
Det første vi brugte tid på i DAU var at få foreningerne til at samarbejde bedre i Sønderjylland. Det har vi
fået rettet op på, men det kan sikkert blive bedre i mellem foreningerne. Men vi er er kommet et godt
stykke vej på kort tid, og jeg synes selv at det fungerer godt!
Folk er i dag generelt mere stressede, og har mere travlt end for 15 år siden. Det har Internettet,
mobiltelefoner, computere osv. hjulpet os med. Jo mindre vi skal lave, jo mere skal vi skynde os.
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Det tror jeg, at vi kunne drage nytte af. Derfor var det mit første indtryk da vi var samlet i efteråret 2006,
at vi skulle forny os udadtil. At I så var i gang med projekt, Ny Hjemmeside, var jo kun godt. Vi valgte
selv at lave hjemmesiden af flere grunde, men der vil dog så længere tid inden vi kommer i luften med
den.
Under omstændighederne i Sverige, hvor der er kommet restriktioner på vore hobby, ville DAU i
samarbejde med foreningerne, gerne holde en weekend omkring ”Hold og Holdninger omkring
Akvariefisk”. Denne weekend skulle, som I nok har bemærket, være en form for dialogmøde omkring
hold og holdninger om akvariefisk.
Ugen før dette delegeretmøde, har Lone og undertegnede været til et møde omkring invasive arter i
Danmark hos Skov-, og Naturstyrelsen. Skov-, og Naturstyrelsen er i gang med at udarbejde en
handlingsplan for invasive arter i Danmark. Mødet var ikke rettet ret meget mod DAU. Men især planter
og andre dyrearter end fisk. Men det er et skridt i den rigtig retning! Vi er kommet ind i ”varmen” og vi
har vist at vi er meget interesseret i arbejdet!
Forretningsudvalgets beretning blev herefter godkendt.

Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Lone Haure Nørrevang:
Lone kunne med glæde i stemmen, bryde en gammel tradition, ved at fremlægge et regnskab med
revisorernes underskrift...
Regnskabet viste et driftsunderskud på rundt regnet kr. 10.000,- hvilket er overraskende meget i forhold
til sidste regnskabsår.
Deri skal lægges flere årsager:
Stor deltagelse på Hovedbestyrelsesmøder - hvilket er meget positivt..!
Den tidligere formands generøse dækninger af diverse udgifter af egen lomme.
Indkøb af nye nåle.
Indkøb af harddisk til arkivet
- og endelig er vi endnu ikke færdig med overgangsfasen af omlægningen af kontingentindbetalingerne.
Der blev bla. spurgt til, hvorfor vi havde 2 domænenavne, hvilket er det mest praktiske mens arbejdet
med den nye hjemmeside står på. Derved har vi stadig en "fuld fungerende" hjemmeside, indtil den nye
bliver publiceret.
Endvidere blev der spurgt til overgangsfasen for kontingentindbetalingerne, hvilket kassereren redegjorde
for.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Pkt. 5. Beretning fra kredsene:
Kreds 1 v/Sven A. Knudsen:
Her kunne berettes om et veloverstået fotokursus, hvor der deltog 24 kursister, hvilket var maks. pladser altså et hit! Kurset kørte over 4 omgange men bla. intro, praktik ved hjemmebedømmelsen og
eftervalidering. Det er der kommet en foto-CD ud af, som på sidste hovedbestyrelsesmøde blev udleveret
til arkivaren, absentia.
Fotomaterialet på CD´en er til offentligt brug, men det pointeredes at der skal indhentes tilladelse hertil.
Kreds 1 har haft en hjemmebedømmelse sideløbende med DM i samme, og det var her at kursisterne
kunne afprøve deres nyindlærte teknikker.
Endvidere kunne der berettes om en blomstrende økonomi i Kreds 1 - bla. fordi man har indført en slags
dummebøder, pålydende kr. 25,- til de foreninger som IKKE meldte afbud til kredsmøderne...
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Kreds 2-3 v/Per Kyllesbech-Petersen:
Kredsen har holdt de sædvanlige 2 kredsmøder i perioden siden sidste delegeretmøde, nemlig d. 16. nov.
og d. 10. maj. Næste kredsmøde er berammet til d. 21. november 2007.
Kredsen har valgt at neddrosle aktiviteterne, da det har knebet med interessen for kredsaktiviteter.
Kredsen havde i februar 2006 en ekstra foredragsdag i skolen i Sørbymagle, og med pæn deltagelse.
Desværre var deltagelsen efterfølgende ikke så stor på kredsens Aquadag i august i forbindelse med
Ølstykke Akvarieforenings 25 års jubilæumsdag - derfor beslutningen om at droppe foredragsdagen i
2007
Aquadagen i 2007 blev holdt d. 22. april hos Holbæk Akvarie Klub, med bla. aqua-quiz som Ølstykke
Akvarieforening vandt over Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub, med Holbæk Akvarie Klub og
Karlemosens Akvarieklub på 3. og 4. pladsen.
Fremmødet var bedre denne gang, idet 34 af foreningernes medlemmer var mødt frem.
Der blev holdt foredrag ved John Møller Andersen om opdræt af selskabsakvariefisk, samt foredrag af
Johannes Noval om Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub´s fotogruppes erfaringer med akvariefoto.
På kredsmødet d. 1. maj 2007 vedtog man nogle redaktionelle ændringer i vedtægterne, samt et forslag fra
formanden om en forretningsorden for afholdelse af kredsmøderne. Både vedtægter og forretningsorden
kan ses på kredsens hjemmeside, hvor også referater fra kredsmøderne kan findes.
Kredsens økonomi sikres ved at de tilsluttede klubber/foreninger spæder til med kr. 200,- når kassen er
tom - i 2006 måtte klubberne/foreningerne af med 2 X kr. 200,-. I år kan kredsen forhåbentligt holde det
ned på 1 X kr. 200,-. Den største udgiftspost er kredsmesterskaberne i hjemmebedømmelse, hvor kredsen
i 2006 havde en dommer fra Malmø, og i 2007 havde en dommer fra det sydfynske område (som dog
endnu ikke har sendt anmodning om betaling af udgifter i forbindelse med bedømmelsen). Om det er
fordi kredsen inden hjemmebedømmelsen klagede sin nød til DAS´ formand om de ekstra udgifter i 2006
og 2007 vides ikke, da man ikke fik svar på anmodningen om støtte fra DAS´ midler til formålet.
Kredsen hjemtog 2 danmarksmesterskaber i 2007:
Klasse 2 junior ved Mathias Noval, Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
Klasse 3 ved Henrik Emanuel, Ølstykke Akvarie Klub.
På kredsmødet i november vil kredsen fastlægge næste års Aqua-dag, som bliver en gang til foråret.
Karlemosens Akvarieklub i Ølby ved Køge har på sidste kredsmøde, lovet at stå for arrangementet.

"Kreds 4":
Der var ikke en "officiel" repræsentant tilstede, hvorfor Vagn Mark fra Viborg Akvarieforening måtte
træde til:
Kredsen afholdt Aqua-dag i Viborg i marts, og kunne trække mellem 200 og 300 deltagere, hvilket
skyldes auktionen som hvert år indeholder mellem 600 og 700 effekter.
Ålborg Akvarieforening har haft symposium strækkende over en weekend, men man har ikke hørt om
hvordan det gik.
Økonomien i kredsen vidste Vagn Mark ikke meget (eller intet) om, da man ikke hører meget fra
kredsens bestyrelse. Vagn lovede at denne (kredsbestyrelsen) blev "punket" lidt mere fremover...
Jan Amundsen stemte i, og oplyste at Århus Akvarieforening har haft et kæmpe oprydningsarbejde i
foreningen, varende i et år, men når alt var kommet på plads, ville foreningen være mere deltagende i
kredsarbejdet...
Kreds 5:
Ikke tilstede.
Kreds 6:
Heller ikke tilstede.
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Pkt. 6. Beretning fra udvalgene:
Der var udbredt enighed om at der fremover skulle opføres de forskellige udvalg på indkaldelsen til
delegeretmødet, hvilket hermed er skrevet ned for eftertiden.
1.stegangsopdræt v/ Rasmus Hurup og Poul Petersen:
Rasmus kunne ikke rigtigt fortælle noget, udover at registratoren havde lidt besvær med hjemmesiden.
Poul derimod, kunne fortælle at man er ved at revidere opdrætslisternes pointgivning, og Mogens Juhl er
indblandet i denne affære.
I samme forbindelse efterlyste Poul kompetente personer til en slags "Warning" om manglende point på
listerne - en slags "Der mangler point dér, men jeg har et forslag...".
Opdrætskonkurrencen v/ Poul Petersen:
Da Opdrætskonkurrencen 2006 blev afsluttet havde den haft deltagelse af i alt 19 opdrættere fra 6
foreninger med 94 anmeldte opdræt.
I kvartalskonkurrencen fortsatte Silkeborg Akvarie Forening sin dominans ved at tage mesterskabet for 4.
kvartal ved Ole Lassen med 60 point.
Årets mesteropdrætter blev Carl Louring, Silkeborg Akvarie Forening med 165 point for 20 opdræt og
foreningsmesterskabet blev vundet af Silkeborg Akvarie Forening med i alt 265 point.
Alt i alt må man sige, at Silkeborg sad suverænt på opdrætskonkurrencen i 2006.
Diplomer og opdrætsnåle er uddelt.
Opdrætskonkurrence 2007 har i skrivende stund haft deltagelse af 9 opdrættere fra 5 foreninger. I alt
har jeg modtaget 23 anmeldelser, som alle er modtaget rettidigt, så de regelændringer, der trådte i kraft
ved årsskiftet er tilsyneladende blevet positivt modtaget.
Årets kvartalsvinderne blev:
1. kvartal: Thøger Harder - Vestsjælland: 47 point.
2. kvartal: Flemming Hansen - Ølstykke: 4 point!
3. kvartal: Carl Louring - Silkeborg: 94 point.
Det har knebet gevaldigt med at få resultatlisten på hjemmesiden opdateret så hurtigt, som jeg gerne ville.
Min undskyldning er den sædvanlige: Edb-problemer. Årsagen var flytningen af hjemmesiden til et nyt
webhotel kombineret med min manglende indsigt i den edb-mæssige side af sagen. Jeg kunne simpelthen
ikke få mine opdateringsprocedurer til at fungere efter flytningen, og det tog lidt tid, før jeg fik fat i en
kvalificeret person, der havde mulighed for at sidde ved min PC og finde ud af, hvad mit problem var,
efter at han som flere andre havde forsøgt at hjælpe mig pr. telefon.
Men tak til alle jer, der prøvede at hjælpe mig. Nu skulle det fungere igen, i hvert fald indtil næste gang
der kommer ændringer med vores hjemmeside.
Skal vi ud fra tallene gøre status, så er der tilsyneladende en mindsket interesse for opdrætskonkurrencen:
Sammenligner vi 2005 med 2006 ser tallene således ud:
10 deltagende foreninger i 2005 mod 6 foreninger i 2006,
34 opdrættere i 2005 mod 18 i 2006 og
185 opdræt i 2005 mod 94 opdræt i 2006.
Alt i alt en tilbagegang i deltagelsen på 40-45 %.
Ser vi på tallene for de første 3 kvartaler i 2006 mod de tilsvarende tal for i år ser billedet således ud:
4 deltagende foreninger begge år,
11 opdrættere i 2006 mod 9 opdrættere i år og
39 opdræt i 2006 mod 23 i år.
Her er det især antallet af opdræt, der viser den nedadgående tendens.
Hvad er årsagen til tilbagegangen?
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- Er det den almindelige tilbagegang for akvariehobbyen, der også viser sig i opdrætskonkurrencen, hvor
deltagelsen jo er stærkt afhængig af bestyrelsernes aktivitetsniveau?
- er det, fordi vi ikke griber sagen rigtigt an i konkurrenceledelsen, i FU, i HB eller?
- er det, fordi jeg har haltet bagefter med hensyn til at få resultaterne hurtigt ud på hjemmesiden?
Jeg håber, det er det sidste, for det er der forhåbentlig en relativt hurtig løsning på, når hjemmesiden
kommer over på det nye cms-system.
Indtil da kan jeg kun appellere til foreningerne om at animere medlemmerne til at anmelde deres opdræt
til konkurrencen, og i det hele taget få lavet nogle flere opdræt.
En stor aktivitet på opdrætsområdet kan være med til at skabe respekt om akvariehobbyen i de kredse,
som har en væsentlig indflydelse på de betingelser, under hvilket vi fremover kommer til at dyrke vores
hobby.
Jan Amundsen indskød lige inden afslutningen af emnet, at Århus Akvarieforening kommer igen næste
år..!
DAS v/ Finn Pedersen (alias Tage Billeskov)
Finn var desværre forhindret i fremmøde, men havde sendt følgende til undertegnede:
Til DAU delegeretmøde d. 8. oktober 2007.
På grund af stort arbejdspres er jeg desværre forhindret i at deltage i dagens møde, hvorfor beretningen
fra DAS sendes skriftligt.
Efter sidste årsmøde i DAS skulle revideringen af bedømmelsesreglerne endelig startes. Efter lidt
koldstart, blev der lavet et rigtigt godt udkast til en ny Klasse 3.
Hvis dette forslag fra bestyrelsen vedtages på næste årsmøde, indebærer det at klassen ændres fra
Biotopiske Prydakvarier til Geografiske Prydakvarier.
Dette skulle gerne indebære, at flere øvede akvarister vil tage udfordringen op, og deltage i denne lidt
sværere prydakvarieklasse.
Der er selvfølgelig foretaget diverse redaktionelle ændringer, ligesom der vil foreligge småændringer til
andre klasser.
Det er endnu ikke lykkedes at få et dommerkursus i gang i Kreds 4, men gryden koger endnu, så håbet er
stadig tilstede.
Med venlig Hilsen, og med ønsket om et godt møde
Finn Pedersen
DAU-repræsentant i DAS.
Nordisk Samarbejde v/Rasmus Hurup:
Der sker stort set ikke meget, da FU har valgt at satse meget mere på det herhjemme, men Rasmus tager
til Akvariets Dag d. 27.-28. oktober sammen med Erik Lind Larsen. Yderligere deltagere denne weekend
fra DK er på nuværende: Jan Amundsen, Poul Petersen, Mogens Juhl og Claus Christensen.
Udlån v/Rasmus Hurup:
Udlånet har i sandhed været et turbulent år: Først ville Horsens Akvarieforening ikke, så ville Ålborg
Akvarieforening - så ville de ikke alligevel - og så ville de alligevel godt, og fandt en person til at
digitalisere indholdet. Så kommer Horsens ind, og vil godt allivvel... Alt dette på blot ét år! Men indtil
videre ligger udlånet hos Ålborg Akvarieforening, som vil blive bedt om at lave en liste over alt
indholdet, hvorved vi kan få en opdateret og fuldendt liste på hjemmesiden.
Hjemmesiden v/Tage Billeskov:
I samråd med Finn Pedersen, er webmaster-posten overtaget af undertegnede, da Finn har haft løbende
vanskeligheder med at få forbindelse med serveren hvorpå vores hjemmeside ligger.
Hjemmesiden har fået en tilmeldingsformular, hvorpå alle de medlemmer som ønsker det, kan tilmelde
sig DAU´s Nyhedsbrev - et nyhedsbrev som også klubbernes/foreningernes formand får. Dette er lavet,
da det er Forretningsudvalgets opfattelse, at informationer herfra i nogle tilfælde stopper ved formanden,
eller denne er for sent ude med at meddele eventuelle redaktører om dette og hint.
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Det er kun akvarister som er medlem af en akvarieklub/forening som igen er medlem af DAU, som har
adgang til denne service, og tilmeldingen bliver tjekket i hvert enkelt tilfælde - enten ved et besøg på
Klubbens/foreningens hjemmesides medlemsliste, eller ved direkte henvendelse til klubben/foreningen.
Resultaterne fra DM i hjemmebedømmelsen i 2006 og 2007 er oploadede.
Der arbejdes til stadighed på at få den nye hjemmeside gjort køreklar til publicering i løbet af første
halvdel i 2008.

Pkt. 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent v/Lone H.
Nørrevang:
Forretningsudvalget foreslog jvnf. driftsunderskuddet i regnskabsåret 2006-2007, en kontingentforhøjelse
på kr. 5,- pr. medlem. Samtidig indføres et mindste-kontingent pålydende kr. 150,- hvilket er det samme
som støttemedlemmerne og de associerede medlemsforeninger. Sidstnævnte forbliver således på kr. 150,-.
Maksimumgrænsen som førhen var kr. 1.200,- sættes op til kr. 1.500,Der blev stillet spørgsmålstegn ved en samlet stigning på kr. 5.000,- da der "kun" figurerer 340
medlemmer i det førfremlagte regnskab. Dette skyldes at der stadig mangler indbetalinger fra
klubber/foreninger (der er udsendt 13 rykkere), OG den føromtalte overgangsfase jvnf. pkt. 4. Derudover
vil Forretningsudvalget sælge flere annoncer til den nye hjemmeside.
Lone lagde også vægt på, at de mest DAU-aktive foreninger koster mere end de indbetaler i kontingent,
hvilket på en eller anden måde også er glædeligt
Poul Petersen spurgte om Forretningsudvalget havde et løbende budgetkontrolsystem, hvilket fik mindst
3 af udvalgets medlemmer til at "kikke ned i bordet". Poul Petersen anbefalede kraftigt
Forretningsudvalget at få et sådan, hvilket så bliver én af de første opgaver i det nye arbejdsår.
Herefter blev forslaget om kontingentforhøjelsen enstemmigt godkendt, og budgettet ligeså.

Pkt. 8. Indkommende forslag:
Der var ingen sedler i forslagskassen...

Pkt. 9. Valg:
Endnu en forespørgsel om en mere uddybende dagsorden blev forelagt Forretningsudvalget, hvilket
indebærer at indkaldelsen fremover indeholder navne og "titler" på de som er på valg.
På valg var:
Christian Jørgensen (Næstformand) som ikke ønskede genvalg.
Lone Haure Nørrevang (Kasserer) stillede sit kandidatur frit.
Johannes Noval (Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub) blev foreslået til at tage sig af
næstformandsposten, hvilket han efter få spørgsmål og svar, takkede ja til.
Lone Haure Nørrevang (Storkøbenhavns Akvarie Klub) kunne vi ikke finde et alternativ til, hvilket
betyder at hun fortsætter på posten som kasserer.
Sven A. Knudsen og Finn Pedersen fortsætter som suppleanter.
Ole G. Nielsen og Poul Petersen fortsætter som revisorer.

Pkt. 10. Valg af arrangører af næste delegeretmøde:
Randers Akvarieforening har deres Akvamesse 2008 i efteråret, og har i den forbindelse søgt om at holde
Danmarksmesterskab i udstillingsakvarier for klubber/foreninger.
Ligeledes påtænker Trekantsområdets Akvarieforening et arrangement i dén del af året også.
Rasmus Hurup tager kontakt til disse foreninger, hvorefter en afgørelse omkring delegeretmødets
afholdelse lynhurtigt bliver offentliggjort.
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Pkt. 11. Eventuelt:
Her var ordet frit - en slags "tovli´-pråle" hvor der alligevel ikke kan besluttes noget, som alle skal rette
sig efter.
Rasmus Hurup fremlagde en idé om at nedlægge kredsene - (...) - LARMENDE tavshed..! Efter at de
fleste var holdt op med at hyperventilere, og fået et nogenlunde normalt åndedræt igen, kom reaktionerne,
og undertegnede fik travlt med kuglepen og papirlapper...
Her er et lille udpluk af de efterfølgende kommentarer:
Kredsene får foreningerne til at lave noget i fællesskab.
Hvis kredsene virker, er det det helt rigtige...
Det får konkurrencemæssige konsekvenser.
Se hvor "mange" der er til dette delegeretmøde.
Hovedbestyrelsens struktur skal laves helt om.
Se hvordan det går med kommunesammlægningerne...
Enden på det - vist man kan sige så´n - blev, at der skal arbejdes meget mere med ideen, hvis den igen
skal fremføres og føres endeligt ud i livet.
Johannes Noval anbefalede klubberne/foreningerne at åbne mere op for offentligheden, ved at lave
arrangementer for ikke-medlemmer også. Endvidere påpegede han fordelene ved at have en god kontakt
til den lokale presse.
Sven A. Knudsen anbefalede også klubberne/foreningerne i samarbejde med den pågældende kreds, at
lave forskellige kurser, for medlemmerne. Eventuelt et par timer pr. gang over 4 gange.
Århus Akvarieforening betalte for nogle af deres medlemmer et foredragsholderkursus, afholdt hos
Ålborg Akvarieforening, mod at de holdt et gratis foredrag i foreningen. Fra Århus deltog en 6-7 stykker.
Der skal findes nye foredragsholdere rundt om i foreningerne, og de skal hankes op til også at holde
foredrag uden for deres egen klub/forening.
Poul Petersen læste op fra noget han havde fundet, om hvordan man kan holde et godt akvariemøde:
Start med en indledning hvor formanden fortæller om foreningsverdenen.
Derefter kan man passende lytte til en foredragsholder
Efter foredraget kan man holde kaffepause.
Efter kaffen kan man eventuelt have 2. del af foredraget.
Til sidst kan eventuelt formanden slutte mødet.
Jamen, - det er jo også så´n vi gør, tænkte de fleste synligt lettede, men men men - Poul Petersen læste op
fra en "bulletin" fra 1903...
Danmarksmesterskabet i hjemmebedømmelsen 2008 løber af stabelen i weekenden 5. og 6. april 2008
Herefter kunne Poul Petersen (som jo var dirigenten) takke for god ro og orden og erklære det ordinære
delegeretmøde 2007 for slut.
Referent:
Tage Falz Billeskov
Sekretær
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