Referat af Ekstraordinært Delegeretmøde marts 2010.
Tilstede:
Ølstykke, Ole G. Nielsen
KA, Poul Petersen
KAK, Christian Jørgensen
Holbæk, Hans Ole Kofoed
FU (Tage) Aarhus Akvarieforening
Vestsjælland, Per Kyllesbech
FU, Erik Lind Larsen
Silkeborg, Michael Hansen
Horsens, Heinrich
Avedøre, Claus Jørgensen
Køge, Fuldmagt
Vejle, husvært
1. Valg af dirigent og mødesekretær/referent.

Ole G. Nielsen valgt som dirigent.
Christian Jørgensen valgt som referent.
2. Forslag.

Poul Petersen gennemgik de tidligere udsendte forslag til vedtægtsændringer og begrundelser herfor.
Ændringsforslagene er udarbejdet af den arbejdsgruppe som blev nedsat på det seneste ordinære
delegeretmøde i 2009.
a. Modernisering af sprogbrugen.

Visse forholdsvis gammeldags udtryk er tilrettet til nutidige udtryk.

Forslaget blev vedtaget.

b. Præcisering af formål og virke.

Dette vedrører §1 og 2. Der er foretaget tilføjelser o
hjemmeside skal tilstræbes at være opdateret.

mål. Samtidig præciseret at unionens

Erik Lind Larsen påpegede at DAS ikke er nævnt under formål og virke, men her kan henvises til §11
i vedtægterne.
Hans Ole Kofoed påpegede at en yderligere præcisering af §1 med en benævnelse af at hobbyen
skal præsenteres overfor f.eks. myndighederne ville være ønskeligt. Dette blev vedtaget med
tilføjelsen ”herunder offentlige myndigheder”.

Forslaget blev vedtaget i sin lettere ændrede form (præciseringen) i forhold til udsendte materiale.

c. Nedlæggelse af hovedbestyrelsen (HB).

Begrundelsen for at nedlægge HB er at dette organ i praksis har vist sig overflødigt.
Kommunikationen har været direkte fra FU til foreningerne i de tilfælde hvor kredsene ikke har
fungeret. Desuden er det ”tungt” at sammenkalde HB til møde i forhold til den hastighed hvormed
man i dag kan træffe beslutninger.

Hans Ole Kofoed supplerede med bemærkninger om kredsarbejdet dér hvor det fungerer i forhold
til organisationsstrukturen i dag, men at det i dag mere bærer præg af regionalt samarbejde og
dermed kommer i tråd med praksis som anvendes. Dermed
orslaget være i overensstemmelse
med det samarbejde klubberne har.

Der var ingen umiddelbare indvendinger mod forslaget fra de regioner hvor kredsarbejdet i dag
ikke fungerer, idet forslaget vil åbne for et mere løst samarbejde. Det er §11 der er gældende.

Forslaget blev vedtaget.

d. Rettelser efter faktuelle ændringer.

Dette begrundes med rent faktuelle forhold.

Forslaget blev vedtaget.
Nedsættelse af arbejdsgruppe der specifikt skal se på et forslag om at tillade optagelse af
enkeltmedlemmer i DAU.
Begrundelsen herfor er at der er et stigende antal akvarister der udelukkende er aktive på internettet og
dermed ikke ses i foreningerne. Hvordan sikrer vi os at der kommer et talerør for disse? En arbejdsgruppe
der skal se på emnet udfra visse fremlagte kriterier / tanker om emnet foreslås derfor nedsat under DAU.
Erik Lind Larsen bemærkede at der i DAU bør være plads til alle. Om ikke andet så for at kunne påvirke de
der i dag står udenfor.
Ole G. Nielsen plæderede for at arbejdsgruppen blev nedsat allerede i dag.
Michael Hansen udtrykte bekymring for at det ville koste aktive medlemmer i foreningerne. Omvendt ville
det muligvis lokke nogle andre ind i samarbejdet.
Tage mente ikke at det vil koste foreningerne medlemmer.
Hans Ole Kofoed udtrykte samme holdning, samt at man faktisk kunne lokke flere med ind via f.eks.
konkurrencer i Aquascaping og lignende. Bekymringen kan være hvordan disse enkeltmedlemmer skal
håndteres i praksis.
Erik Lind Larsen spurgte til størrelsen af kontingentet i det tilfælde det bliver vedtaget at optage
enkeltmedlemmer.
Endvidere skal der ses på retningslinier omkring konkurrencer m.v. for de enkeltmedlemer der ikke er med i
foreninger.
Netakvaristerne / enkeltmedlemmer bliver registret og
or målrettes en markedsføringsindsats fra
den lokale forening, således at der muligvis bliver et nyt medlem i foreningen den vej rundt.
Poul Petersen nævnte nogle konkrete eksempler fra samtaler med netakvarister, som i høj grad kunne
bidrage til hobbyen, men som i dag ikke er i stand til dette.
Ovenstående bemærkninger kan tages ad notam af arbejdsgruppen i det fremtidige arbejde.
Der bør ubetinget sigtes på at arbejdsgruppen nedsættes med det formål at komme med et udspil i
forbindelse med delegeretmødet i november 2010.
Forslaget blev vedtaget.
Arbejdsgruppen blev nedsat med Tage som tovholder for Jylland og Christian Jørgensen for Sjælland.
3. Valg af ny bestyrelse

Formand

Hans-Ole Kofoed fra Holbæk

Næstformand

TageFalz Billeskov fra Aarhus

Kasserer

Tonny Brandt Andersen fra KA

Sekretær

Ole G. Nielsen fra Ølstykke

Revisor

Claus Jørgensen fra Avedøre
Poul Petersen fra KA

Revisorsuppleant

Per Kyllesbech fra Vestsjælland
Thue fra Poecilia

Efter valget af bestyrelse tog Poul Petersen ordet og holdt en flot tale for Erik Lind Larsen om Eriks store
indsats for hobbyen og i særdeleshed DAU. Erik Lind Larsen blev udnævnt til æresmedlem i DAU som tak
for den store indsats igennem et langt akvaristisk liv. Stor applaus.
Erik takkede for udnævnelsen.
Hans Ole Kofoed nævnte at han straks vil tage fat i arbejdsfordelingen for den nye bestyrelse og så frem til
en ny æra i DAU.
4. Valg af arrangør for det næste ordinære delegeretmøde

Skive Akvarieforening ønsker at være vært for næste møde i november i forbindelse med deres Akvadag.
Dette er så delegeretmøde for 2010. Datoen er fastsat til 6. eller 7. november.
Vi takker Skive for tilkendegivelsen og den nye bestyrelse tager videre kontakt til Kurt Sørensen.
Der var en snak om at ændre regnskabsåret, således at det følger reel afholdelse af delegeretmøde. Den
nye bestyrelse vil tage dette under behandling og fremlægge forslag til vedtægtsændring forud for næste
delegeretmøde.
Arkivarrollen blev også berørt. Unionen behøver en ny arkivar. Erik Lind Larsen vil tale Tonny om denne
rolle.
5. Eventuelt

I 2011 bliver Aarhus Akvarieforening 75 år og afholder i den forbindelse en stor messe. Bl.a. er Amamo og
Kasselmann forespurgt om deltagelse som foredragsholdere.
Erik Lind Larsen har siden 2009 forsøgt at skaffe fortjenstnåle fra Sverige. Dog ikke modtaget svar fra SARF
endnu. Den nye bestyrelse skal tage stilling til om mærkerne fortsat skal være gratis eller ej (når det altså
lykkes at modtage mærkerne). Erik vil arbejde videre m
mnet. Endvidere er Erik fortsat kontakt f.s.v.
angår nordisk samarbejde.
Kreds 4 holder Akvadag i Viborg d. 13. marts.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referatet godkendt den 9.marts

Ole G. Nielsen
Dirigent

