Referat: Dansk Akvarie Union´s Forretningsudvalgsmøde
Afholdt: Søndag d. 10. februar 2008 kl. 13:00 i Odense
Tilstede:
Rasmus Hurup Hansen, Formand - RHH
Johannes Noval, Næstformand - JN
Lone Haure Nørrevang, Kasserer - LHN
Tage Falz Billeskov, Sekretær - TFB

Dagsorden:
1. Godkendelse af FU-referat af 5. september 2007
2. Kreds 5
Opfølgning
3. Den nye hjemmeside
4. Kreds- og Danmarksmesterskabet i hjemmebedømmelse
5. Eventuelt

Pkt. 1: Godkendelse af FU-referat af 5. september 2007
Referatet blev ”læst op”, og blev som ventet godkendt…

Pkt. 2: Opfølgning af Kreds 5
Det står skidt til i Kreds 5:
Trekantens Akvarieforening havde inviteret samtlige medlemsforeninger i Kreds 5, til et kredsmøde
hvor man bla. skulle planlægge årets gang i kredsen.
0 (skriver nul) tilmeldinger endsige afbud, var resultatet..! Trekantens Akvarieforening påtænker
derfor slet og ret, at melde sig ud af hele pivtøjet…
Der blev diskuteret (altså i FU), om det kunne være en fordel at lægge Kreds 5 sammen med Kreds
6 som også pt er på laveste blus nogensinde. Dette kræver dog en hovedbestyrelses/delegeretmødebeslutning, som FU vil tage op på næstkommende Hovedbestyrelsesmøde (herefter HB-møde).
Der vil blive taget kontakt til Kreds 5 angående den aktuelle situation i kredsen.
Sidste Nyt:
Der er indkaldt til Ekstraordinær generalforsamling i Kreds 5 d. 24. februar 2008, og RHH
planlægger at deltage/overvære.

Pkt. 3: Hjemmesiden
WebSetGo hvor vores (gamle) hjemmeside ligger, har fremsendt en revidering af vores
pladsforbrug, hvilket indebærer at vi nu skal betale dobbeltpris. Et hurtigt kig i administrationen,
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kunne fortælle at vi bruger ca. 35 MB, hvilket overhovedet ikke står mål med prisen. Den nye
hjemmeside ligger på en server med 1 GB plads til kun kr. 108,00 årligt.
Vi er derfor på nuværende i gang med at hjemloade den gamle hjemmeside, og kaste det op på den
nye, så vi kan få opsagt den dyre server, og derved spare tusinder af kroner årligt.
WebSetGo har også fremsendt et tilbud til foreninger og klubber, heriblandt også DAU – en slags
sponsoraftale, hvor vi frit og kvit kan få et webhotel med mailsupport. DAU får et
foreningsnummer, som så kan benyttes af DAU´s medlemmer hvis de køber hotel/server-plads.
15% af fakturaen går så til DAU.
For dette skal WebSetGo kun eksponeres på: Hjemmesiden, i evt. blad/tidsskrift og alle
breve/henvendelser til medlemmerne, udsendt af DAU.
Der er ikke oplyst om, hvor meget plads vi får, og hvilken server-type der er tale om, så vi takker
pænt nej til tilbuddet, bla. fordi Web10 (hvor den nye hjemmeside ligger), har de faciliteter som vi
skal bruge (næsten - men mere om det længere nede).
Den nye hjemmeside:
Den nye hjemmeside er vi i fuld gang med at finpudse, hvilket indebærer at der allerede nu, er
kommet en del ”stof” på den – men der mangler stadig meget. Finpudsningen gør, at vi endnu ikke
ka´ gi´ los til de som har meldt sig frivilligt til tastearbejdet, men det kommer – stol på det..!
Endvidere bliver alt dias/film-materiale digitaliseret, så det kan ligge på hjemmesiden, således at
medlemsforeningerne selv kan downloade materialet. Derved spares der for forsendelse, OG - ikke
mindst - det bliver tilgængeligt til alle tider, uden nogen form for diverse logistik-finurligheder…
For ikke at alle og enhver bare kan gå ind og downloade vores materiale, vil der blive fremsendt et
password, som medlemmerne så skal bruge for at få adgang.
Men med så meget materiale som der skal være plads til, kommer vi nok til at bestille/leje en server,
ved siden af web10, hvor tingene kan ligge på. RHH er sat på opgaven at finde den bedste og
billigste løsning.
Quiz-spørgsmål:
Vi fik den gode idé, at lægge samtlige tilsendte quiz-spørgsmål på hjemmesiden, så foreningerne
ved et tryk på en knap, kan få en færdig tipskupon med 10 tilfældige spørgsmål, med dertilhørende
svar.
Annoncerne:
Vi har nu fastsat priserne på hjemmesiden, og for den store i kolonnen bliver prisen kr. 2000 og for
de 2 vandrette nederst skal koste kr. 1500 årligt.
Endvidere har vi besluttet at lave en annoncør-link-kategori, hvor et banner kommer til at koste kr.
500 årligt.
Nyhedsbrevet:
Det blev besluttet, at alle tidligere udsendte nyhedsbreve, skal ligge på hjemmesiden som et slags
nyhedsarkiv. Det er dog stadigt fordelagtigt at tilmelde sig nyhedsbrevet, da man derved får
nyhederne så snart de er sendt ud og stadig er aktuelle…

Pkt. 4: Kreds- og Danmarksmesterskabet i hjemmebedømmelse
DM i hjemmebedømmelsen løber af stabelen i weekenden 5.-6. april 2008.
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Kredsmesterskaberne (KM) skal være afholdt 1 – 2 uger før DM, og resultaterne fra KM skal
meddeles næstformanden, Johannes Noval, umiddelbart derefter. Det er kredsformændenes ansvar,
at JN modtager disse resultater.
Foreningsmesterskaberne kan kædes sammen med KM, så de afholdes samtidig.
Dommerne skal bestilles hos Dansk Akvariedommer Sammenslutning (DAS).
Og endelig - Alle pokaler fra DM-2007 hjemkaldes hermed.

Pkt. 5: Eventuelt
Hovedbestyrelsesmøde:
Det påtænkes at afholde Hovedbestyrelsesmøde d. 18. maj 2008 i Nr. Broby syd for Odense. Når
dato ligger fast, vil der komme en indkaldelse.
De enkelte foreninger kan udmærket deltage i HB-mødet med en kontaktperson, dog skal kørsel og
kost til denne, dækkes af foreningen selv. Alternativt kan man eventuelt køre sammen med
kredsformanden.
Økonomi:
Kassebeholdningen er pt. omkring kr. 20.000,Kontingent:
Der mangler en hel del kontingentindbetalinger, og det vides ikke om det er forglemmelse fra
foreningerne, eller om de ikke længere ønsker at være medlem af DAU.
Foreningerne som mangler at betale kontingent kontaktes i nær fremtid.
Nyhedsbrevet:
Det blev besluttet at Nyhedsbrevet skal udsendes fast hver anden måned (februar, april, juni, august,
oktober, og december). Derudover når der er behov/aktualitet.
Delegeretmødet 2008:
Det ligger nu fast, at delegeretmødet afholdes d. 5. oktober i Randers i forbindelse med deres
AkvaMesse - indkaldelse følger selvfølgelig..!
Programudlån etc.:
RHH får hentet ALT materiale som pt. ligger i Aalborg, og får det digitaliseret.
Svend A. Knudsen har tilsendt Aalborg AF en hulens masse quiz-spørgsmål, som RHH også vil få
digitaliseret til brug på den nye hjemmeside (jvnf. ovenstående). Hermed opfordres alle som også
ligger inde med quiz-spørgsmål, at sende/maile dem til RHH.
Således sagt og hørt
Tage F. Billeskov
Sekretær
tagflaz@gmail.com
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