Re fe ra t f ra FU m ø d e 1 1 .1 . 2 0 0 6 .
DAU-FU møde onsdag 11.1.2006
sted. hos Christian???? kl. 19.30
Dagsorden.
1. ref. fra delegeretmødet.
2. Sag om DM i Randers og Århus ( se christians brev)
Vi har iøvrigt endnu en "sag", nemlig det faktum at vi på delegeretmødet i oktober tildelte
Randers et DM (jævnfør reglerne), men at Aarhus AF næste år fylder 70 år og i den forbindelse
har udsendt et skriv om at de afholder DM også. Det komplicerer sagerne lidt at Aarhus ikke
har været repræsenteret på møderne i DAU i relativt lang tid, men samtidig har skrevet at de
dømmer DM efter DAU regler, dvs. de er for en gangs skyld indstillet på at følge procedurerne
(har så blot "glemt" at spørge om de overhovedet kan få tildelt DM...). Ak ja.

3. førsteopdræts registrator fra januar 2006:
Jesper Eriksen
Tranevej 27
5000 Odense C
Tlf. 66 11 75 21
4. Opdrætskonkurrancen fremover??????????????????
J.E.??????
5. Sekretær????
6.webmaster.
Har skrevet til Finn, men intet svar fået tilbage. Car

a har tidl. sagt OK.

7. Økonomi.
herunder en liste med hvem der betalte/ikke-betalte i 2005.
8. Programmer på DVD i samarbejde med Ålborg`s Kim Larsen
et er færdigt og der forventes snarest 2-4 andre. Vi skal hører hvor mange klubber/foreninger
der er interesserede i at erhverve dem. pris vil blive ca. 25 kr pr. program + evt. porto., som
det ser ud p.t..
9. ajourføring af foredragsholderlisten
vi skal høre i foreningerne om de har kendskab til nye eller nogle der er ophørt.
10. Hjemmebedømmelsen 2006
datoer m.m.
11. Evt.
Ad. 1. Referat fra delegeretmødet var på trapperne fra Christian Jørgensen.
Se dette.
ad 2.a. DM bliver, som vedtaget på delegeretmødet; i R
s.
Der er lidt usikkerhed om, hvordan Århus kunne ønske DAU er aktiv.

Akvariets Dag er annonceret til Århus mødet, men officielt er der intet tilgået DAU fra Århus
eller SARF.(?).
Randers har anmodet om røde nåle. Der er meddelt Randers, at den ene ikke opfylder
betingelserne og grøn nål er foreslået.
Den anden mangler der præcise oplysninger om, og de er efterlyst hos Randers, som vil skaffe
dem. Findes de, vil rød nål kunne tildeles og ellers foreslås grøn nål.
ad 2.b Tønder sagen. Man diskuterede grundigt de forhold der forelå belyst. FU mener ikke at
kunne være "dommer". Det betegnes som en ulykkelig sag, som man mener, kun sagens
parter kan løse ved et personligt møde dem
imellem.
ad. 3. Jesper Eriksen, Tranevej 27, 5000 Odense C;
ad. 4. Poul Petersen vil overtage opdrætskurrancen når han stopper som formand i K.A. ca.
1.4.2006.
ad 5. DAU mangler fortsat en sekretær.
Der udsendes hermed en efterlysning af en person i kreds 1 eller kreds 2- 3, som vil være med
i unionens FU, og påtage sig at skrive referaterne. Indtil problemet er løst varetager
formanden sekretær jobbet.
ad.6. så vidt vides bliver det Finn Petersen, Langeland.
ad 7. Der er en pæn økonomi, og der udsendes snart girokort til betaling for
2006.
ad 8. Det vedtages at der bevilges 600 kr. til at få lavet nogle indscanninger af dias og
indtaling af text til programservicen. Programmerne skal så overføres til DVD og hver enkelt
forening skal så have en kopi af alle programmer på DVD, hvis de ønsker at købe dem ( pris
ca. 25 kr. pr DVD.) fortsættes-ad 9 Der var ikke kommet noget nyt vedrørende foredragsholderlisten. Man vedtog, at det
skulle med på næste HB; bl.a. hvordan vi får den ajourført også for foredragsholdere, der ikke
vil køre langt.
ad 10 VIGTIGT!!!!
Kredsene skal være færdige med hjemmebedømmelserne og resultaterne til Christian
allersenest 4 april 2006.
DM køres i week-enden 8-9 april 2006.
ad.11 Penge til DAU på Randers dagene
Penge til DAU på Århus dagene
Penge til DAU på Ølstykke dagene
NB!
HB MØDE SØNDAG 5.3.2006.
FORMODENTLIGT I ODENSE SOM SÆDVANLIGT (SKAL LIGE TJEKKE OP MED MIN BRODER).
REF. JENS V. BRUUN

