Delegeretmøde holdt d. 5. okt. 2008
i Nr. Broby (Fyn)
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
5a: Kreds 1 v/ Svend A. Knudsen
5b: Kreds 2-3 v/ Per Kyllesbeck Petersen
5c: Kreds 4 v/ Michael Hansen
5d: Kreds 5 (pt ingen formand)
5e: Kreds 6 v/ Finn Pedersen
6: Beretning fra udvalgene
6a: Dansk Akvariedommer Sammenslutning v/ Finn Pedersen
6b: 1.stegangsopdrætsregistrator v/ Jesper Eriksen (pt opsagt stilling)
6c: Opdrætskonkurrencen v/ Poul Petersen
6d: Nordisk samarbejde v/ Rasmus Hurup
6e: Internetadministrator v/ Tage Billeskov
6f: DAU´s arkiv v/ Erik Lind Larsen
7: Fremlæggelse og godkendelse af budgetter og herunder fastlæggelse af kontingent
8: Indkomne forslag
9: Valg
Valg af Formand. På Valg Rasmus Hurup Hansen (modtager genvalg)
Valg af Sekretær. På valg Tage F. Billeskov (modtager genvalg)
10: Valg af arrangør for næste ordinære delegeretmøde
11: Eventuelt
Pkt. 1: Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær:
Dirigent blev Erik Lind Larsen, som straks spurgte efter indvendinger omkring indkaldelsen og dens
lovlighed, hvilket der ikke var, og Erik kunne erklære indkaldelsen for lovlig.
Dirigentsekretær blev der ikke valgt nogle af, da vi ikke var ret mange (se næste pkt.).
Referent blev undertegnede (Tage F. Billeskov).
Pkt. 2: Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldighed af fuldmagter
Silkeborg AF / Kreds 4 v/Michael Hansen
Viborg AF. v/ Vagn Mark
KAK v/ Lone H. Nørrevang
Vestsjællands AF / Kreds 2-3 v/ Johannes Noval, Per Kyllesbech Petersen
Poecilia Scandinavia v/ Thue G. Svensen
Opdrætsregistrator v/ Poul Petersen
Arkivar v/ Erik Lind Larsen
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Pkt. 3: Fremlæggelse og godkendelse af forretningsudvalgets beretning
Tiden er gået hurtigt i år eller som Erik Lind Larsen siger nej den løber af sted.
Det virker som om vi ikke har lavet meget i år, men alligevel har vi formået at komme i gang med en del
opgaver.
Vi har allerede nu ”omstillet” den gamle hjemmeside til den nye så den er vores ansigt udadtil.
Derfor skal vi også være bedre til at lægge oplysninger ud på hjemmesiden.
D. 2. september modtog DAU svar fra Fødevarestyrelsens Sektion for Akvakultur, Fødevareregion Syd på
de spørgsmål vi stillede sidst i april vedr. Rådets direktiv 2006/88/EF.
Thue og undertegnet vil i november kigger på svaret og udarbejde et lidt mere brugervenligt dokument.
I DAU har i år også fokuseret på at gøre noget for foreningerne. Vi er godt i gang med at digitalisere vores
ældre udlånssekvenser så de er nemmere at distribuere.
D. 17. september var jeg i Trekantområdets Akvarieforening. Og jeg må indrømme at jeg var meget
overrasket over hvor lidt de vidste om DAU og hvilke ydelser DAU tilbyder.
Overvejelserne ligger på om vi skulle lave en turne rundt i hele landet for at få fulgt op på foreningerne og
klubberne.
Jeg blev d. 20. september kontaktet af Maria Odgaard Sørensen som jeg har haft en lille smule kontakt
med ang. reklamemuligheder for DAU.
Hun fortalte at hun skulle til at lave hendes Speciale inden for hendes uddannelse som er Kommunikation
på Aalborg Universitet. Og ville gerne bruge DAU som udgangspunkt.
Jeg håber videre frem at vi fortsætter i denne retning, og at også foreningerne kan se hvor vi vil hen.
Svaret fra Skov & Naturstyrelsen er mest henledt på fisks sygdomsbærende evner, og omhandlede for det
meste dambrugsfisk. Men prydfiskene gik dog ikke fri, da de også kan være smittebærere, og kan af
finurlige veje smitte dambrugsfisk. Det er hovedsageligt de asiatiske arter, som man har øje på (sikkert
fordi de er nært beslægtede til guldfiskene).
Direktivet stammer fra EU, og der er derfor ingen helt fastlagt tidshorisont for ikrafttrædelsen af
direktivet. Alle EU´s medlemslande skal være med, og de arbejder altså ikke lige hurtigt alle sammen…
Herefter blev beretningen godkendt.
Pkt. 4: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet er udsendt via Nyhedsbrevet d. 3. Oktober 2008, så det refereres ikke her. MEN på
hjemmesiden vil der komme et link til billedfilen (Ja, regnskabet er i jpg-format…).
Lone mente at det var værd at bemærke, at DAU har en indtægtsstigning på 10% på kontingent-siden,
hvilket svaret til 2 flere medlemmer i hver forening.
Herefter blev regnskabet godkendt.
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Pkt. 5: Beretning fra kredsene:
Kreds 1:
Sven var pgr. af vejret forhindret i at møde op, og i stedet trådte Lone H. Nørrevang til. Hun kunne
berette, at der ikke skete så meget i kredsen, da der ikke er mange medlemsforeninger.
Kreds 2-3 v/ Per Kyllesbech Petersen:
Siden delegeretmødet i 2007 har kredsen haft en vellykket Akva-dag den 24. februar. Den blev holdt i
Karlemoseparkens beboerlokaler i Ølby ved Køge. – Der kom en del flere end sidste år i Holbæk (48 mod
34). – Vi havde gjort mere ud af forarbejdet i form af udsendelse af en pressemeddelelse til dags- og
ugepressen i en stor del af Midt og Vestjællandsamt til diverse lokalradioer.
Vi havde 2 foredrag – ét om store mellemamerikanske cichlider ved Peter Bach - samt ét om begrebet
aquascaping ved Kristoffer Willerslev Jørgensen (ny i DAU-regie).
Der blev også afholdt akva-quiz ved Poul Petersen, som Ølstykke Akvarieforening vandt.
Der har været afholdt Kredsmesterskaber i hjemmebedømmelse 30. marts med 8 deltagende akvarier i 4
klasser.
Kredsmestre blev:
Klasse 2
Henrik Emanuel, ØAF
Klasse 2 Junior
Mathias Noval, VATK – vandt også DM (for 3. gang i træk)
Klasse 4
Mathias Noval
Klasse 5
Mathias Noval (uden kamp - blev ikke indstillet til DM)
Der var konkurrence i alle klasser undtagen klasse 5. Der er udleveret diplomer og dommerkort til alle.
Ærgerligt at kun Kreds 1 og Kreds 2-3 deltog i DM.
– Måske skal vi alle forsøge at gøre mere for at få Jylland og Fyn med i konkurrencen.
Kredsen har holdt kredsmøde den 23. april.
Det blev på mødet besluttet, at kredsen fra næste år arrangerer en efterfølgende gennemgang af
bedømmelserne i Kredsmesterskabet et centralt sted i kredsen.
Antallet af aktive klubber i Kredsen er blevet reduceret med to, idet Sydhavsøernes Akvarieklub
umiddelbart før kredsmødet i november sidste år meddelte, at de ønskede at trække sig ud af
kredsarbejdet. – Begrundelsen var, at de har et lavt aktivitetsniveau i klubben, og at afstanden til møder og
arrangementer er for stor.
Problemet blev drøftet, og da der i vedtægterne står at det er frivilligt at deltage i kredsarbejdet, så vi ingen
anledning til andet end at tage meddelelsen til efterretning.
Haslev Akvarieforening havde i længere tid ikke vist sig (eller meldt afbud) til møder/arrangementer. De
havde i en længere periode heller ikke har betalt kredskontingent. Det blev derfor besluttet at meddele
Haslev Akvarieforening, at vi betragtede klubben som udmeldt af Kredsen. - Haslev har ikke reageret på
det brev, der blev sendt til dem i den forbindelse.
Begge klubber/foreninger er dog blevet opfordret til at komme igen, når de er klar til det.
På kredsmødet i april oplyste folkene fra Karlemoseparkens Akvarieklub, at deres boligselskab har tilbudt
dem at kunne bruge beboerlokalerne til en akvarieudstilling. – Da Karlemosen ikke selv tør binde an med
sådan en opgave, blev det derfor foreslået, at Kredsen går ind som koordinator og at alle klubber i kredsen
slutter op om en udstilling – evt. i efteråret 2009. – Kredsen har derfor sendt en opfordring ud til
klubberne om at drøfte forslaget og melde tilbage til næste kredsmøde, om de vil være med i et sådant
arrangement.
De fleste klubber har meldt tilbage, at de gerne vil være med, men først tage stilling efter en nærmere
drøftelse af bl.a. de økonomiske konsekvenser. – En forening har meldt ud, at de for nærværende ikke har
mulighed for at gå ind i projektet.
Da vi efterfølgende har erfaret at Randers har udsat deres Akva-messe til efteråret 2009, vil vi i kredsen
drøfte om vi skal stile efter et andet tidspunkt for en udstilling på Sjælland.
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På sidste HB-møde reserverede vi Kreds 2-3s ret til at afholde DM for klubakvarier i 2009, men vi vil
komme med en endelig udmelding til FU umiddelbart efter næste kredsmøde, der afholdes 12. november.
Skulle ovenstående blive til noget, vil der selvfølgelig blive udsendt en invitation til de øvrige kredse om
at deltage med udstillingsakvarier.
Der har været formandsskifte i tre af kredsens klubber:
Karlemoseparken – Kaj Hansen har afløst Ove B. Andersen
Ølstykke – Allan Olssen har afløst Ole G. Nielsen
Vestsjællands AK – John Pærremand har afløst Erling Jensen.
Kredskassen har skiftet hænder fra Svend Andersen til Hans Ole Kofoed, begge Holbæk Akvarieklub.
Carsten Armand Nielsen, HAK afløser Svenne i kredsarbejdet.
To klubber i kredsen har fornyet / er i gang med at forny deres hjemmesider – h.h.v. VATK og RAF.
VATK og RAF har derudover samarbejdet om et par tur-arrangementer.
ØAF fornyer deres lokaler.
Ellers er alt ved det gamle i klubberne (rimeligt lavt aktivitetsniveau / medlemstal).
Kreds 4 v/ Michael Hansen
Michael berettede at Kreds 4 er status quo, jvnf. medlemsforeningernes ønske. Dog er man i gang med at
stramme auktionsreglerne op, og målet er et færdigt resultat inden Aqua-dagen i 2009.
Kreds 5: Ej til stede.
Kreds 6: Heller ej til stede.
Pkt. 6: Beretning fra udvalgene:
6a: Dansk Akvariedommer Sammenslutning v/ Finn Pedersen:
Finn var ikke til stede, men der diskuteredes lidt frem og tilbage omkring den mangelfulde
kommunikation mellem DAS og FU. Der blev foreslået et møde mellem DAS og FU, og måske skulle
man spekulere i, at der skulle findes en ny kontaktperson. FU blev herefter pålagt at finde en sådan ny
kontaktperson.
6b: 1.stegangsopdrætsregistrator v/ Jesper Eriksen:
Jesper Eriksen har opsagt sin stilling som 1.gansopdrætsregistrator, men det er lykkedes vores
allestedsnærværende formand, at finde en ny. Han hedder Kim Mathiassen, og han overtager dette vigtige
job medio november, når hjemmesiden er helt klar.
6c: Opdrætskonkurrencen v/ Poul Petersen:
Beretningen omfatter 2. halvår 2007 og 1. halvår 2008.
Opdrætskonkurrence 2007 fik alt i alt deltagelse af 12 opdrættere (19 i 2006) fra 6 foreninger (6 i 2006)
med 57 anmeldte opdræt (94 i 2006). Interessen for konkurrencen er altså fortsat faldende.
Carl Louring, Silkeborg Akvarie Forening blev kvartalsmester i 3. kvartal med 78 point for 8 opdræt,
mens Søren Lund, Århus AkvarieForening blev mester i 4. kvartal med 101,5 point for 16 opdræt.
Mesteropdrætter 2007 blev Carl Louring, Silkeborg Akvarie Forening med 140,5 point for 20 opdræt og
en flot guldnål.
Foreningsmesterskabet gik til Silkeborg med 167,5 point for 24 opdræt.
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Diplomer og opdrætsnåle er uddelt.
Opdrætskonkurrence 2008 har i skrivende stund haft deltagelse af kun 2 opdrættere fra Ølstykke, som
har indsendt 11 anmeldelser, hvoraf de 2 blev afvist på grund af for sen kontrol og fremsendelse.
Jeg modtog ingen anmeldelser i 1. halvår 2008, hvor konkurrencen lå helt stille.
Mine kommentarer til opdrætskonkurrencen
Med så ringe en deltagelse efter 9 af årets 12 måneder var min umiddelbare reaktion, da jeg skulle skrive
denne beretning, at opdrætskonkurrencen vist nu måtte anses for at være en død sild. Måske var tiden inde
til at se tingene i øjnene og droppe den og så prøve at bruge kræfterne på noget andet.
Men inden jeg greb til at foreslå dette, så valgte jeg at ringe rundt til nogle af de foreninger, der plejede at
præge konkurrencen, for at høre, hvad årsagen til den manglende deltagelse var.
De senere år har det været enkelte opdrættere, der har præget konkurrencen med mange opdræt. Arbejde
og foreningsproblemer har imidlertid afholdt et par af storopdrætterne fra at deltage, men et rundspørge til
de foreninger, der plejede at deltage, viste, at interessen fortsat var der, og at de pågældende medlemmer
var ved at gå i gang igen. Derfor er jeg indstillet på at prøve endnu et år for at se, om vi kan få pustet liv i
konkurrencen igen.
Jeg vil slutte med at opfordre foreningsledelserne til at gå hjem og gøre en indsats. Gør propaganda for
konkurrencen på medlemsmøderne og sæt arbejdet med de nødvendige kontrolbesøg i system, så det
bliver let for medlemmerne at deltage. Del eventuelt tilmeldingsskemaer ud på jeres medlemsmøder. Vi
kan, før vi aner det, få brug for al den opdrætsekspertise, vi kan oparbejde, hvis vi fremover skal bevare
det mangfoldige udbud at akvariefisk, som vi har i dag – og så er opdræt vel nok en af de mest spændende
facetter af vores hobby.
Herefter var der ”spørgerunde” til Poul, bla. blev der spurgt til det 5. kvartal. Kvartalet forsvandt under
Carolina Eldblom´s ”regeringstid”, men er igen opstået under Poul. Året er inddelt i kvartaler, for at
registratoren ikke skal sidde og indføre opdræt for et helt år, når dette er omme.
Der blev ytret ønske om større præmier, så der kunne komme lidt mere gang i indberetningerne af
opdrættene.
Begge opdrætslister skal revideres for synonymer, og Poul efterlyste nogle frivillige til at tage sig af
pointgivningen i opdrætslisterne.
6d: Nordisk samarbejde v/ Rasmus Hurup:
Der er ikke sket synderligt i samarbejdet. Rasmus kunne fortælle at han var blevet kontaktet af Ingemar
Ander omkring Akvariets Dag.
Erik Lind Larsen og Poul Petersen stille op til Nordisk Mesterskab i Aqua-quiz.
6e: Internetadministrator v/ Tage Billeskov:
Arbejdet med den nye hjemmeside går stille og roligt fremad. Selvom det ikke lige umiddelbart kan ses på
hjemmesiden, bliver der altså kodet på livets løs, for at gøre hjemmesiden så brugervenlig som muligt.
Der blev efterlyst formularer til diverse tiltag på hjemmesiden, således at man f.eks. kunne indberette
opdræt til opdrætskonkurrencen via hjemmesiden. Dette bliver der kikket på så snart det er muligt, men
der er lige nogle andre ting som skal falde på plads først.
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De fleste af vores dias-serier og diverse film er ved at være digitaliserede, således at medlemsforeningerne
kan downloade disse selv. Derved er hele medieafsnittet blevet omkostnings-, og administrationsfri. Der
blev snakket lidt om de skal laves til DVD-format, kontra PowerPoint, og det sidste løb af med sejren, da
det ikke fylder så meget på serveren, og derfor er hurtigere at downloade.
6f: Arkivet v/ Erik Lind Larsen:
Der tages back-up af alt der kommer gennem e-mail fra D.A.U. og mails som kan relateres til D.A.U.
Indkaldelser, referater, nyhedsbreve og anden korrespondance bliver flyttet til arkivets egen eksterne
harddisk og gemmes endvidere på egen eksterne harddisk for en sikkerheds skyld.
Pkt. 7: Fremlæggelse og godkendelse af budgetter og herunder fastlæggelse af kontingent:
Kontingentet blev fastlagt til ikke at stige. Dvs. at det stadig koster kr. 25,- pr. medlem, minimum kr. 150,og max. kr. 1.500,- (60 medlemmer). Associerede medlemmer (specialforeninger) betaler stadig kr. 150,og har tale-, men ikke stemmeret på delegeretmøderne.
Det fremlagte budget blev gennemgået og godkendt.
Pkt. 8: Indkomne forslag:
Revision af kredse:
Rasmus H. Hansen fremlagde på vegne af FU et forslag om nedlæggelse af kredsene, og i stedet oprettede
regioner, med en af FU udpeget kontaktperson.
Regionerne bestemmer selv, hvordan de vil organiseres – altså om arbejdet skal udføres af denne person
alene, eller om man vil have en bestyrelse med X antal medlemmer.
Det fremlagte forslag er en hjælp til de ”sovende” kredse, samt at organisationsarbejdet i hele DAU
derved strømlines.
Poul Petersen spurgte til om en given kontaktperson var økonomisk ansvarlig.
Per Kyllesbech Petersen mente at forslaget var for løst formuleret, og Poul Petersen foreslog at forslaget
omformuleres, så det hele bliver konkret.
Kommunikationen i hele DAU skal holdes, og HB-møderne kan kun ”skrottes” til fordel for et alternativ
(fora, telefonmøde eller lignende).
Lone H. Nørrevang syntes at det var sundt at tage kreds-grænserne op til revudering. Kreds 5 og 6 er
nærmest ikke eksisterende. Kreds 4 er for ”stor”, og Kreds 1 har 3 medlemmer – er det en kreds?
Poul Petersen mente at det kommende år, skulle bruges til at ”renskrive” forslaget, og så fremlægge
det/dem som vedtægtsændringer.
Forslaget skal laves ”færdigt” hurtigt, og så publiceres på hjemmesiden, så alle kan se/læse det.
DM i foreningsakvarier i 2009:
Per Kyllesbech Petersen anmodede om DM i foreningsakvarier 2009 kunne holdes i Kreds 2/3. Se også
pkt. 5 Kreds 2/3.
Reklamefremstød:
Rasmus H. Hansen har haft kontakt med en marketing-studerende, om at hun brugte DAU i sin afsluttende
opgave omkring markedsføring. I forslaget skulle lægges en godkendelse/accept af, at der blev brugt nogle
af DAU´s penge til dette, samt at Rasmus gerne ville høre de fremmødte hvilke hovedemner der skulle
med/var vigtige.
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Bortskaffelse af fisk
Hvis akvariet ”crasher” – hvem kan hjælpe?
Hvor kan jeg få fat i en specialforening, og findes den?
Bedre udnyttelse af DAU (målgruppen er her foreningerne)
Fra PC til forening. PC-brugerne i diverse fora, mødes jo også i sociale sammenhænge, men udenfor
foreningerne. Vi skal finde ”koblingen”, så vi kan finde sammen.
Hvordan beholder vi de ”gamle” medlemmer, og ikke mindst - hvordan får vi nye?
Rasmus (og FU) fik herefter et ”go for it” – altså godkendt…
Pkt. 9: Valg:
Valg af formand:
Rasmus Hurup Hansen genopstillede.
Valg af sekretær:
Tage Falz Billeskov genopstillede.
- og således blev det…
Kasserer for ét år:
Lone Haure Nørrevang har igennem nogle år, ytret ønske om at stoppe som kasserer. Det lykkedes
(endelig) FU at finde et alternativ, og Lone takkede ja til at vedkommende kunne overtage jobbet ved
næstkommende delegeretmøde – som jo var dette…
Erik Lind Larsen (nærmere præsentation er vist overflødig – venligt ment..!) blev herefter valgt til
kasserer for ét år.
Valg af 2 revisorer:
Poul – nej, damerne først – Lone Haure Nørrevang og Poul Petersen blev valgt til revisorer.
Valg af 2 revisorsuppleanter:
Michael Hansen (Silkeborg) og Vagn Mark (Viborg) blev valgt til revisorsuppleanter.
Pkt. 10: Valg af arrangør for næste ordinære delegeretmøde:
Delegeretmødet 2009 lægges i Kreds 2/3 – højst sandsynligt i forbindelse med Karlemoseparkens
udstilling (se dog pkt. 5).
Pkt. 11: Eventuelt:
Vedtægterne:
Det kom frem, at vedtægterne ikke er opdaterede. Dvs. at de vedtægtsændringer som er foretaget igennem
de sidste mange år, er ikke opført i vedtægterne.
FU blev i den forbindelse pålagt, at holde et ekstraordinært møde KUN omhandlende revision af
vedtægterne, hvilket indebærer gennemlæsning af diverse referater/analer/små sedler/papirlapper, med en
endelig sammenfatning for øje.
Delegeretmødet:
Denne diskussion opstod egentligt under pkt. 10, men refereres her hvor den vitterligt hører til:
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Michael Hansen foreslog, at delegeretmødet altid skulle holdes i Nr. Broby, da den ligger midt i landet,
samt at delegeretmødet skulle holdes i forbindelse med en Akva-dag.
Poul Petersen foreslog at delegeretmødet lægges i foråret.
DM i hjemmebedømmelse:
Der opstod lidt ping-pong omkring berretigelsen af, at kunne kalde sig Danmarksmester i en klasse, hvis
man var den eneste som var opstillet i denne. Der var en udbredt mening om, at det ikke var tilfældet…
Aqua-quiz:
Der blev talt om, at alle foreninger skulle/kunne møde op til en DM-turnering. Dog kan kredsene stadig
vælge at holde et Kredsmesterskab, f.eks. i forbindelse med en Aqua-dag.
Man enedes om at hele forretningsgangen omkring Aqua-quiz skulle tages op til revidering.
Quiz-spørgsmål:
Tage kom med (endnu) en efterlysning af quiz-spørgsmål, til brug på hjemmesiden. Der må ligge utallige
spørgsmål i diverse papkasser og støvede mapper rundt om i foreningerne. Send dem til webmasteren, så
de kan komme på hjemmesiden til brug for andre medlemsforeninger.

Således hørt, sagt og forsøgt forstået på delegeretmødet 2008.
Sekretær - og dermed referent
Tage Falz Billeskov
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