Referat fra FU møde fredag 18.02.05
Tilstede: Jens V Bruun, Christian Jørgensen, Lone H. Nørrevang & Carolina Eldblom.
1 : D M: Christian har sendt brev til alle kredsformændene ang. DM. Sidste dag for tilmelding er
d 27. marts. Der vil blive udsendt en reminder omkring 1. marts.
2 : O p d ræ t s k o n k u rre n c e n : Carolina er kommet med forslag ændring af reglerne for
opdrætskonkurrencen. Ændringerne er blevet sendt til medlemmerne af hovedbestyrelsen,
som kun har meldt positivt tilbage. Den endelige beslutning om ændringerne skal tages på
kommende HB- og delegeretmøde.
Diplomer for førstegangsopdræt helt tilbage fra 2001 er blevet sendt ud og forhåbentlig er alt
på det område nu ajour ført.
3 : D a t o f o r d e le g e re t m ø d e t : Ved sidste delegeretmøde blev det bestemt at delegeretmødet
fremover skulle ligge primo september. Sydfyn-Langeland vil i år gerne afholde mødet i
forbindelse med deres 10 års jubilæum, hvilket dog ligger d. 23 oktober. Kreds 4 har i henhold
til beslutningen fra sidste delegeretmøde protesteret over denne sene dato. FU’s holdning er
den samme som Kreds 4’, men vil lade det gå videre til HB om at beslutte den endelige dato
for næste delegeretmøde.
4 : P ro g ra m in d k ø b : De øvrige nordiske lande har udtrykt interesse i at købe programmer fra
Danmark. Det største problem med at skaffe nye programmer er pengene, da nogle af de
’producenter’ DAU har haft kontakt til har vist sig at være alt for dyre til at det økonomisk kan
hænge sammen.
Ålborg har sandsynligvis en interessant video om cichlider og Jens arbejder på en film og
akvarieplanter.
5 : Fo re d ra g : Jens har kontakt til en marinbiolog som arbejder med koralrevet og dets
fremtid. Han kommer gerne og holder foredrag, men koster 2.000 kr/timen. Dette kunne
måske være til at betale hvis flere kredse gik sammen og holdt en fælles foredragsaften.
6 : Klu b b la d e : Der er kommet et ønske om at der på DAU’s hjemmeside var en liste over
adresser til de forskellige klubblade. Dette skulle være for klubmedlemmer som gerne ville
abonnere på blade fra andre klubber eller hvis man måske var interesseret i at få trykt noget i
andres blade. FU synes det er en god ide og der vil blive arbejdet på at få lavet en sådan liste.
7 : N o rs k Ak v a rie f o rb u n d har et interessant blad som kan anbefales. Mattilsynet, som er den
norske version af Skov- og Naturstyrelsen har udgivet nogle foldere om vejledning i
akvariehold. Man vil i FU prøve at rekvirere en stak af disse foldere, hvis der er interesse fra
klubberne i at få dem.
8 : D AU ’s ø k o n o m i er god ud. Der er i øjeblikket 29 klubber i foreningen, hvoraf de de 19
indtil videre har betalt kontingent for 2005. Nogle få klubber har ikke betalt i flere år, hvilket
måske skyldes at de ikke længere eksisterer. Kredsformændene vil blive kontaktet, så
medlemslisten kan blive opdateret.
9 : D o m m e ru d d a n n e ls e n : Mht. jydernes behov for en anden dommerkursusform er kommet
følgende brev fra Poul Petersen DAS
Jeg er enig i, at man må høre jyderne med hensyn til dommeruddannelsen, og meget gerne
tænke nyt. Det væsentlige i dommeruddannelsen er ikke indlæring af faktuel viden. Viden om
fisk og planter forudsættes at være på plads, før man deltager i dommeruddannelsen (selv om

der altid er brug for supplerende uddannelse og efteruddannelse på dette område). Viden om
bedømmelsesreglerne kan hver enkelt selv læse sig til i de nedskrevne regler og kommentarer.
Tilbage står det, som ikke er skrevet ned, nemlig hvordan man vurderer, det man ser, hvordan
de forskellige fejl og mangler såvel som positive elementer vejes op mod hinanden og
udmøntes i point. Det, der er svært, er at få dommerne til at give det samme antal point for
det samme akvarium og det samme punkt i reglerne, f.eks. dekorativ virkning, for nu at
nævne noget af det vanskeligste. Det er det, der er det egentlige formål med
dommeruddannelsen. Det kræver diskussioner og efterfølgende tid til eftertanke, nye
diskussioner med ny tid til eftertanke osv. osv. Det er derfor, dommeruddannelsen strækker
sig over så lang tid. Det kræver tid at rette sig ind efter hinanden! – og det er det, der giver
problemer i Jylland, hvor man jo ikke lige kan rende sammen en hverdagsaften hver 14. dag.
Hvordan løser vi det problem uden at glemme det, jeg l
lpunktet
i uddannelsen?
Mvh poul

1 0 : Fis k e e t ik : På det nordiske møde blev en fælles etik for akvarister diskuteret. Der stræbes
efter en fælles politik som samtidig lever op til Skov- og Naturstyrelsens bestemmelser.
1 1 : O p d ræ t s lis t e n skal opdateres da der efterhånden er for mange fisk på listen som ikke
har fået tildelt point. Umiddelbart må det være op til DAS at få dette gjort, men man vil prøve
at få nogle at de mange eksperter ude i landet til at hjælpe til med dette arbejde.

