Forretningsudvalget
Referat fra forretningsudvalgsmøde den 19. januar 2000 hos
Poul Petersen.
Tilstede: Poul Petersen (PP), Claus Jørgensen (CJ), Hans Ole Kofoed (HOK).

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra FU-mødet 27.10.99.
Referatet godkendt uden bemærkninger.
2. Kasseren.
Medlemsstatus
39 medlemsforeninger betalt kontingent for 1999.
15 foreninger har for nuværende betalt for 2000.
Regnskab
CJ forventer et regnskab som udviser et meget lille underskud, har endnu ikke modtaget
opgørelse fra programudlejning.
Nåle
CJ har modtaget ansøgning om grønne nåle til medlemmer af Holbæk Akvarie Klub. CJ
kontakter kredsformanden i kreds 2 om evt. indsigelser.
Endvidere har Jørn Müre, Randers Akvarieforening fået den grønne nål.
3. Sekretæren
DAU’s hjemmeside
HOK afleverede på vegne af internetgruppen rapporten og diskette med DAU's
nye hjemmeside, der siden den kom på nettet den 4. November 1999 til dato er
besøgt af 1004.
FU fandt hjemmesiden og rapporten med dokumentation flot, PP vil fremsende
brev til gruppens medlemmer. Projektet regnes for afsluttet og vel udført.
Annoncer på hjemmesiden
PP havde i samarbejde med internetgruppen lavet udkast til mulige
annonceplaceringer på hjemmesiden. Priser og mulige annoncører gennemdrøftet.
Firmaer der tidligere har støttet unionen vil blive tilbudt plads først.
Annoncepriserne ville varierer fra 1500 - 4000 kr. afhængig af størrelse og
placering. PP arbejder videre og fremsender tilbud til firmaerne.
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DAU-Nyt
Udsendes primo februar måned med oplysninger om HB-mødet, dommere til DM samt
bemærkning til de klubber der endnu ikke har betalt kontingent.
Håndbogen
Rettelser til håndbogen forventes udsendt i februar.
4. Formand
Ny kredsformand til kreds 1.
Der var endnu ikke taget initiativ til valg af ny kredsformand i Kreds 1, hvorfor PP tager
initiativ til dette snarest muligt.
DAU-stand, Næstved Dyrepark
Henvendelse fra Næstved Dyrepark om deltagelse i en "udstilling" i Næstved sammen med
andre organisationer inden for "Stuekulturforeninger". Haslev og Vestsj.
Akvarieforeninger deltager.
PP og CJ deltager for DAU med vores udstillingspakke.
SARF-info
PP udleverede SARF-info for nov.-dec. 1999
Delegeretmøde år 2000.
PP uddelte tidsplan for indkaldelser og udsendelser i forbindelse med delegeretmøde i
København den 7. Maj 2000.
Dommere til DM
Der er udpeget dommere til DM-konkurrencen, Erik Frederiksen, Odense og Jesper
Eriksen, Odense.
Opdrætskonkurrencen
PP uddelte en statestik som fortalte, at opdrætskonkurrencen som endnu ikke var afsluttet
allerede nu aldrig har haft større tilslutning. Den 18.1.2000 havde 17 foreninger med i alt
94 deltagere anmeldt 665 opdræt. En stigning på 48% i forhold til 1998.
Naturbevarelsensstrategien, punkt 6
På baggrund af en artikel i Politikken om risiko for sygdomssmitte, når akvarister smider
deres syge/døde fisk i toilettet har PP henvendt sig til Ole G. Nielsen, Ølstykke som via sit
job har undersøgt sagen. I de byer der kun har mekanisk rensning og som leder
spildevandet ud i feskvand kan det ikke udelukkes at der kan overføres sygdom, hvorfor
PP vil lave et indlæg til DAU-Nyt.
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5. Andre opgaver.
Status på 5-puktsplanen 1999/2000
Udbygge samarbedjet mellem FU og kredsene.
Vi har fulgt op på den nye HB-mødeform ved mødet i København og nu ved mødet i
Viborg.
Fortsætte arbejdet med at realisere strategierne for bevarelse af vore akvariefisk.
Et spagt forsøg på at få oplysninger til delstategi 6. Offentliggørelse af Henrik Kortzens
rapport på hjemmesiden.
Udbygge informationerne gennem DAU's hjemmeside.
Det har vi vist opnået til fulde.
Styrke DAU's samarbejdesrelationer med akvarieorienterede organisationer.
Vi har intet konkret gjort.
Styrke DAU ved at øge antallet af medlemsforeninger.
Vi er blevet 1 forening mere på trods af at flere foreninger er udgået.
Vi har dog ikke haft direkte indsats på dette felt, kun den indirekte ved at passe
forretninger og ved at forny og forbedre hjemmesiden.
6. Næste HB-møde
Viborg med formanden Vagn Mark arrangerer HB-møde i Viborg 1.4.2000 kl. 13.00 med
foredrag og afslutning med fællesspisning.
7. Eventuelt
PP har reageret på en artikel på @kva-net, som var kritisk overfor for akvariedommere og
DAU.
6. Næste møde
Onsdag den 23.02. 2000 kl. 19.30 hos Hans Ole i Holbæk.

Hans Ole Kofoed
sekretær
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