Referat: Dansk Akvarie Union´s Forretningsudvalgsmøde
Afholdt: Torsdag d. 16. november 2006 kl. 18:30 (18:52) i Odense
Tilstede:
Rasmus Hurup Hansen, Formand - RHH
Christian Jørgensen, Næstformand - CJ
Lone Haure Nørrevang, Kasserer - LHN
Tage Falz Billeskov, Sekretær - TFB
Dagsorden:
1. Foreningsproblemer i Sønderjylland – Esbjerg – Trekantsområdet
Ref. pkt. 5 – Kreds 5 – Referat af delegeretmødet 22. Okt. 2006
2. Ny hjemmeside
Ref. pkt. 8 - Referat af delegeretmødet d. 22. okt. 2006
3. Ny pokal til klasse 6
Ref. Christian Jørgensen
4. Standard-opstarts-struktur-, og organisationsplan for foreninger
Ref. Rasmus Hurup Hansen
5. Fremtidig repræsentations-form af DAU
Ref. Rasmus Hurup Hansen
6. Forenings-støtte – Bedre support til foreningerne
Ref. Rasmus Hurup Hansen
7. Nordisk samarbejde
Ref. pkt. 5 – Nordiske møder – Referat af delegeretmødet d. 22. okt. 2006
8. Dataopbevaring (DAU´s arkiv)
Ref. pkt. 5 – DAU´s arkiv – Referat af delegeretmødet d. 22. okt. 2006
9. Eventuelt
Ref. bem. De angivne punkt-numre fra referatet fra delegeretmødet, skal tages med et gran akvariesalt,
idet oplysninger om disse, ikke har kunnet tilvejebringes i elektronisk form, endsige manuelt ditto.
Pkt. 1. Foreningsproblemer i Sønderjylland – Esbjerg – Trekantsområdet:
RHH har haft kontakt til Esbjerg & Omegn Akvarie Klub, Tønder Akvarieklub samt Michael Hansen
(Silkeborg Akvarieforening og formand for Kreds 4). Kreds 5 er pt. ”nede” grundet samarbejdsproblemer
foreningerne imellem. Problemet kan måske løses ved at Esbjerg & Omegn Akvarie Klub bliver medlem
af Kreds 4. Tønder Akvarieklub bliver så i samarbejde med RHH, primus motor for ”gendannelsen” af
Kreds 5.
Esbjerg & Omegn Akvarie Klub´s medlemskab af Kreds 4, har været til ”afstemning” i Kreds 4, og
blandt tilbagemeldingerne er der 1 for, 1 imod, 2 måske/véd ikke og resten ventes der pt svar fra…

Esbjerg & Omegn Akvarie Klub´s medlemskab af Kreds 4 skal betragtes som en midlertidig løsning på
problemet, idet den er geografisk forstyrrende. Denne løsning er valgt, idet gendannelsen af Kreds 5 så
absolut har 1.prioritet.
Pkt. 2. Ny hjemmeside:
Finn Pedersen (webmaster) har bestilt/ordret DAU´s nye hjemmeside, og LHN kunne meddele at vi får
den gratis, incl. opload af alt af DAU´s materiale. Hjemmesiden er baseret på et CMS-system, TYPO3
(hvis det siger jer noget..?), hvilket gør, at ALLE fremtidige webmastere kan arbejde med den, uanset
besiddende nørd-grad..!
Firmaet som er kommet med dette gratis tilbud, stillede som krav, at de måtte henvise fremtidige kunder
til DAU´s hjemmeside - som en slags reference - hvilket vi vist godt kan leve med…
Endvidere bliver hjemmesiden brugerorienteret, således at Kredsene får adgang og selv kan oploade
arrangementer, foreningspræsentationer o.lign.
RHH efterlyste i den forbindelse, adgang til den nye hjemmeside på forskellige niveauer, således at
forstå, at f.eks. kredsformændene kunne få adgang til ét område, forretningsudvalget til et andet,
dommere til et tredje, arkivaren til et fjerde, de enkelte foreninger til det femte, osv. osv.
Der var enstemmigt enighed om, at den nye hjemmeside funktionelt og layout-mæssigt, skulle stå fiks og
færdig inden årsskiftet 2006/07. Dette grundet i, at det tit og ofte i sådanne gratis koncepter erfares, at
tingene kun bliver lavet halvt.
Hans Ole Kofoed kontaktes med henblik på medlemshåndbogen, da den også skal oploades på den nye
hjemmeside. RHH kontakter Hans Ole.
RHH bestiller nye domæne-navne til hjemmesiden, da det nuværende hører en anden tid til. Det vil dog
stadig bestå, men flere domæne-navne gør det lettere for brugere at finde frem til hjemmesiden.
Ellers blev der snakket løst og fast omkring lay-out og brugerflader på den nye hjemmeside, men vi må
vente og se hvad der dukker op på skærmen.
Pkt. 3. Ny pokal til klasse 6:
Der indkøbes ikke en ny pokal til klasse 6 idet LHN har fundet den savnede pokal i KA´s støvede
gemmer. Den var sendt til gravøren, da den ikke var graveret med de sidste vindere, og så var den gået
hen og puttet sig lidt i glemmebogen. KA beklager den derved lidt sene aflevering.
CJ indkøber en pokal til vinderen 2006 i junior-klassen, da det højst sandsynligt vil animere
vedkommende - og måske flere juniorer - til at deltage i hjemmebedømmelsen 2007.
Pkt. 4. Standard-opstarts-struktur-, og organisationsplan for foreninger
Pkt. 5. Fremtidig repræsentations-form af DAU
Pkt. 6. Forenings-støtte – Bedre support til foreningerne
Pkt 4; 5 og 6 tages under ét, da de ”flyder sammen”…
Som nævnt i pkt. 2 skal hele medlemshåndbogen på den nye hjemmeside, som en slags online-support
hvor foreningerne kan hente oplysninger om dette og hint.

Endvidere blev der snakket en del om, hvordan DAU kan supporte/hjælpe nye foreninger eller nye
bestyrelser i etablerede foreninger. Et af emnerne var et slags konsulentbesøg fra et FU-medlem eventuelt
(læs, helst) sammen med den ”lokale” Kredsformand.
RHH foreslog en slags folder, som foreningerne kunne få udleveret, til at lave noget PR omkring deres
foreninger. Disse skulle så lægges ud i de lokale dyrehandlere, til fri uddeling. Undertegnede (TFB)
mente at det ikke så meget var DAU´s opgave, at lave disse foldere, men foreningerne selv.
Dette afstedkom et forslag om at lave en PR-publikation elektronisk på den nye hjemmeside, således at
der laves en skabelon, hvor foreningerne så selv kunne påføre foreningsnavn, mødetider, bestyrelsesliste
eller kontaktpersoner, og så printe den ud til kopiering (genialt påfund – husker desværre ikke hvem som
var ophavsmanden. ref. bem.).
Der har været en del snak i krogern´ omkring FU´s manglende tilstedeværelse til foreningernes/kredsenes
større arrangementer (udstillinger, årsmøder, akva-dage etc.). LHN gjorde opmærksom på, at det i de
fleste tilfælde var formanden for FU, som blev efterlyst.
Vi blev enige om, at det ikke alene skal være formandens opgave at tage ud i det ganske land, og da
forretningsudvalgets medlemmer nu er spredt ud i hele landet (Bornholm og Færøerne undtaget), delte vi
fædrelandet imellem os, således at repræsentationen af DAU fordeles således:
Sjælland (incl. Lolland, Falster og Bornholm): CJ og LHN
Fyn (incl. alle øerne): RHH
Jylland (incl. Anholt og Samsø): TFB
Det påtænkes at der vil i løbet af 2007 afholdes et tværfagligt arrangement omkring holdninger til hold af
akvariefisk. Det er ikke nogen hemmelighed, at der i visse kredse arbejdes på, ikke at totalt forbyde, men
kraftigt begrænse mulighederne for at holde akvariefisk.
Lige netop dér, skal vi være på forkant med situationen, og have en klar fælles officiel holdning til truede
arter, faunaforurening, samt til misdannede, misfarvede og mishandlede fisk. Herpetologerne havde for
nogle år tilbage, et møde/arrangement med forskellige organisationer (fredningsforeninger, biologer,
dyrlæger, politi (?), politikere etc.), omkring det forsvarlige i at holde slanger og krybdyr i private hjem sådan et møde pønser vi også..!
Derfor vil ét af punkterne på næste hovedbestyrelsesmøde blive, Hold og Holdninger om Akvariefisk,
hvor vi i fællesskab skal prøve at danne rammerne omkring et sådan arrangement. Input, gode ideer samt
noget gå-på-mod, ses meget gerne medbragt til næste HB-møde desangående.
Under dette emne blev Svein A. Fosså nævnt, da han er involveret i Ornamental Fish International, som
er en verdensomspændende organisation for dyrehandel, med særlig interesse for bevarelse af naturens
mangfoldighed og bæredygtighed.
De forskellige hjemmesider, omkring uegnede og misdannede fisk, som i den senere tid er dukket op, vil
vi meget gerne støtte, og gør det også. Men vi kan ikke gå ind med et bundt pengesedler, da vi i så fald
risikerer at blive oversvømmet af endnu flere hjemmesider – men de har vores fulde opbakning og
moralske støtte – i hvert fald dem vi har set indtil nu.
Pkt. 7. Nordisk samarbejde:
Selvom globaliseringen nærmest har overhalet det nordiske samarbejde, er det vigtig at have partnere i
kampen for bevarelsen af akvariehobbyen.

Pkt. 8. Dataopbevaring (DAU´s arkiv):
Der indkøbes en ekstern USB-harddisk til DAU´s arkiv, da en sådan er den mest holdbare løsning.
Pkt. 9. Eventuelt:
Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes d. 28. januar 2007 kl. 12:00 i Nr. Broby Forsamlingshus &
Selskabslokaler, Verningevej 11, 5672 Nr. Broby (Fyn).
LHN foreslog at den afgåede formand, Jens V. Bruun skulle takkes for hans arbejde i DAU, hvilket vi
kun kunne være enige i. Takken kommer – udover det verbale - til at bestå af en boggave (den nye af
Benny B. Larsen og F. Ingemann Hansen om Barber), som vil blive overrakt på KAK´s næstkommende
generalforsamling (2006).
Der indkøbes plastlommer til arkivet.
Næste forretningsudvalgsmøde afholdes umiddelbart inden og lige efter hovedbestyrelsesmødet, samme
dag og sted.
Referat skrevet af:
Tage Falz Billeskov
Sekretær

