Dansk Akvarie Union
Generalforsamling den 7. november 2010 i Skive
Tilstede:
Ølstykke, Ole G. Nielsen
KA. Poul Petersen
Holbæk. Hans Ole Kofoed
Kurt Sørensen. Kurt Sørensen
Silkeborg. Michael Hansen
Viborg. Ivan Mølvadgaard
Århus. Tage Falz Billeskov
Randers. Kun taleret
Avedøre. Fuldmagt
Vestsjælland. Fuldmagt

1.Valg af dirigent, dirigentsekretær og Mødesekretær
Poul Petersen valgt som dirigent
Ole G. Nielsen som sekretær

2. K onstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldighed af fuldmagter
v/sekretær Ole G. Nielsen

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Hans Ole bød velkommen og takkede Kurt Sørensen for at vi kunne holde generalforsamlingen her.
Den nuværende bestyrelse har kun fungeret siden marts måned 2010. Vi var alle nye på posterne på
nær Tage, som vi så måtte læne os op af.
Arbejdet har bl.a. bestået i 2 sekretær og formandsmøder, utallige mails og med deltagelse i 2
møder i regionerne på sjælland og det fremtidige samarbejde.
Kredse – Hvad gør vi nu de ikke længere eksisterer i organisationen
Vi har spurgt de aktive kredse om de fortsætter med regionalt samarbejde, og på hvilken måde:
Kreds 1 – Fortsætter med 4 aktive foreninger
Kreds2-3 – Fortsætter med 5 – 6 aktive foreninger
Kreds 4 oplyste, at de ligeledes fortsætter som hidtil
Konsekvenser for at kredsene ikke længere findes:
- Hjemmebedømmelse – forslag til nye konkurrenceregler (omtales under pkt. 7). Vi bedt
DAS om et forslag, men intet hørt
- Aqua-quiz, ikke nødvendig med ændring
- Kredse på hjemmesiden (det regionale samarbejde)- er tilrettet
Materialer fra tidligere formand eller mænd mangler og efterlyses.
Det drejer sig om Dirigentklokken og et Gammelt tryk, som formanden normalt havde hængende og
som skulle videres til ny formand.

Arkiv
Erik Lind Larsen afleverede 17 kasser til Tonny Brandt Andersen, Akvarie West
DM i hjemmebedømmelse 2010
Afholdt med deltagelse med foreninger på Sjælland. Ingen deltagere fra den øvrige del af landet
Hobbyforeninger i Danmark
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger har taget initiativ til et møde den 13. juni 2010, for at
finde fælles sager, hvor vi kan støtte hinanden. Under mødet kom det frem at dyrevenneforeningerne laver et stort lobbyarbejde og lægger et stort pres på Justitsministeriet for at lave begrænsninger i
hold af hobbydyr, der kan ende med at det kan blive så restriktivt at holde hobbydyr, at vore interesser med at arbejde med hobbydyr, kan blive pålagt så stramme restriktioner at vore muligheder for
at holde hobbydyr, kan vise sig at blive umuligt.
Vi ser gerne at alle hobbydyrsforeningerne kan blive enige om fælles holdninger til den fremtidige
lovgivning på området. Vores styrke i forhandlinger med ministerier og andre myndigheder er dog
afhængig at stor enighed og opbakning fra alle hobbydyrsforeninger Et sådan samarbejde tager jeg
som naturligt, at vi deltager i.
Hjemmesiden ikke fungeret det meste af sommeren
Fungeret siden medio oktober – tak til Tage for udholdenhed med webhotel og DK-Hostmaster.
Fremtidsplaner
- Politisk skal vi fremstå som hobbyfolk, der ikke ødelægger naturen men derimod er med til at
bevare vores akvariefisk for efterkommere, selv i naturen (poecilia)

- vores egen opdrætskonkurrencen
- Førstegangsopdræt,
- Udbrede kendskabet til akvariehobbyen
o Markedsføring gennem klubber/foreninger, hjemmebedømmelse og udstillinger
og hjemmeside med link til god akvarieviden.
o Dette gøres bl.a. ved at alle arrangementer offentliggøres på vores hjemmeside.
o DM i hjemmebedømmelse skal ikke være besværlig for klubberne, derfor nye
konkurrenceregler
- Varetage akvariehobbyens interesse over for offentlige myndigheder gennem samarbejde med
andre hobbydyrsforeninger.
- Optagelse af enkeltmedlemmer i DAU
o Vi afventer igangværende arbejdsgruppe arbejde omkring denne problematik
- Programudlån til foreninger
o vi skal markedsfører disse bedre

Debat:
Kurt Sørensen kunne ikke lide snakken omkring enkeltmandsmedlemskab. De ville i så fald
udmelde sig fra DAU. Hans Ole kunne dele den samme bekymring, men der er nedsat en
arbejdsgruppe, som skal se på spørgsmålet. Det der formentlig er tanken kunne være, at DAU kunne
miste at være akvaristernes talerør til andre weebsites, som jo optager enkeltmedlemmer og
pludselig vil være en stor organisation for danske akvarister. Forslaget stammer fra den tidligere
bestyrelse, og på det ekstra ordinære delegeretmøde, blev man enige om, at nedsætte en
arbejdsgruppe se at se på forslaget. Ølstykke indskød, at ved få fat i netakvaristerne kunne det
måske også lokke dem ind i en forening. Foreningerne v lle kunne se hvilke akvarister der bor i
deres lokalområde. Kurt Sørensen ønskede også at vide hvad der fx ville ske med stemmeretten.
Poul Petersen syntes vi skulle vente med en egentlig diskussion til der lå et konkret forslag.
Kurt Sørensen forespurgte om, hvorfor associerede medlemmer ikke betaler fuldt kontingent.
Hertil svarede Hans Ole at de associerede foreningers medlemmer normalt også er medlem i en
ordinær forening/klub. Derfor det reducerede kontingent. Poul Petersen oplyste, at en ændring
heraf kræver en vedtægtsændring. Hvilket i så fald skal behandles på næste generalforsamling.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet for 2009 var godkendt på det ekstraordinære delegeretmøde i marts måned i Vejle

5. Beretning fra udvalgene
Dansk Dommersammenslutning: Ingen repræsentant tilstede
Hans Ole kunne berette lidt om hvad der var i gære. Man har kikket på reglerne omkring
biotopakvarier, hvor der skulle være ændringer undervejs. De tilstedeværende foreninger efterlyste
en mere fleksibel dommeruddannelse, da de nuværende regler krævede 6 ugers weekendkursus. Det
var svært for medlemmerne at skulle afse tid hertil. Måtte kunne fordeles på en bedre måde, eller fx
kunne dommeruddannelsen opdeles i sektioner så man uddannede dommere i forskellige
fagområder. Poul Petersen forklarede hvorfor reglerne
. Hans Ole kunne oplyse, at
på sjælland kørte vi uddannelsen over 6 måneder med en mødeaften én gang om måneden i stedet
for week -end kurser.
Konklusionen var at DAU må presse DAS for en mere fleksibel ordning.
Førstegangsregistrator ved Kim Mathiassen
Det går stille og roligt. Er ved a lægge de gamle opdrætsregistreringer over på det nye system. Ind
imellem mangler der vidner til kontrollen af nye opdræt, men her vil en billeddokumentation også
være i orden. Det drejer sig ind imellem at stole på folks troværdighed.
Han mangler i øvrigt de gamle registreringer, dem kunne han godt tænke sig at få fat i, da han gerne
vil se en dokumentation for at opdrættene er rigtige. Har sin tvivl om nogle af pansermalle
registreringerne er OK. Det gælder formentlig også inden for andre grupper fisk.
Poul Petersen bemærkede at de bliver svære at finde. De er gået fra den ene registrator til den
næste, og er måske derved efterhånden forsvundet.

Kim checker fiskenavne, som jo ind imellem ændres, hvilket selvfølgelig skal fremgå af listerne,
hvor alle navne skal fremgå, både det nye og gamle navn. Det gælder også Log C -nummer indtil nyt
navn kommer. Mogens Juhl vil hjælpe ham med Killifiskene’s navneskift. Poul Petersen gjorde
opmærksom på at diplom først kan udskrives når vidensk
t navn findes .Det er Kim helt med
på. Kim kunne se, at der var gået ”kuk” i udstedelse af diplomer, hvilket tilsyneladende ikke er sket
efter 2003/2004. Han vil lave indlæg på akvarieviden, om der er nogle, der mangler diplomer.
Ellers var vi enige om at kikke fremad og udstede diplomer igen, og hvis nogle manglede måtte, de
selv rette henvendelse til Kim.
Det største arbejde for tiden er at få lagt alle de gamle opdræt over på listerne på den nye
hjemmeside ligesom sværhedsgraden giver en del problemer. Sværhedsgraden ændres ind og kan
være svær at fastlægge. Emnet gav en bred diskussion mellem de tilstedeværende. Der kunne være
mange ting der spillede ind i forbindelse med opdræt. Nogle kunne sagtens opdrætte uden
problemer, andre havde svært ved at lave det samme opdræt. Årsagen kunne være vandkvalitet,
dårlige avlsfisk og meget andet. Poul Petersen opfodrede til, at benytte specialforeningerne for
fastlæggelsen af sværhedsgraderne. Man kunne også benytte opdrættenes antal fra Opdrætskampagnen til at revidere sværhedsgraden med. Konklusionen er, at vi kun kan gøre det så godt, som vi kan
og ændre sværhedsgraden hvis det er nødvendigt..

Opdrætskampagnen ved Poul Petersen
Beretningen omfatter 2. halvår 2009 og 1. halvår 2010.
Opdrætskonkurrence 2009 fik alt i alt deltagelse af 11 opdrættere (10 i 2008) fra 5 foreninger (3 i
2008) med 71 anmeldte opdræt (41 i 2008). Det kunne tyde på, at interessen for konkurrencen forsat
er til stede, hvis blot vore medlemmer hele tiden kan følge den aktuelle udvikling på hjemmesiden.
Johnny Bender, Københavns Akvarieforening blev kvartalsmester i 3. kvartal med 3 point for 1
opdræt, mens Carl Louring, Silkeborg Akvarie Forening blev mester i 4. kvartal med 197 point for
23 opdræt.
Mesteropdrætter 2009 blev Carl Louring, Silkeborg Akvarie Forening med de 197 point for 23
opdræt fra 4. kvartal. Samtidig blev det til en flot guldnål.

Foreningsmesterskabet gik til Silkeborg med 245,5 point for 32 opdræt.
Diplomer og opdrætsnåle er uddelt.
Opdrætskonkurrence 2010 har i 1. halvår kun haft deltagelse af 6 opdrættere fra 2 foreninger, som
har indsendt i alt 26 anmeldelser, hvoraf de 2 blev af ist på grund af for sen tilmelding. Årsagen til
den faldende deltagelse skyldes sandsynligvis, at DAU’s hjemmeside har været nede i en længere
periode. Vi får se, om det hjælper, når siden igen er tilgængelig for medlemmerne.
Peter Bach, Ølstykke Akvarieforening, blev kvartalsmester for 1. kvartal (29 point for 6 opdræt),
mens Carl Louring, Silkeborg Akvarie Forening tog titlen i 2. kvartal (19,5 point for 4 opdræt).
Situation

Det er mit indtryk, at der laves masser af opdræt rundt om i foreningerne, men de bliver ikke
anmeldt til opdrætskonkurrencen. Det er en skam, for derved bliver det ikke synligt, at vi i Dansk
Akvarie Union gør et stort stykke arbejde for at opretholde vore akvariestammer og dermed
bidrager til at mindske trykket på naturen. Jeg er ikke naiv. Jeg tror ikke, at vi i praksis gør den
store forskel, men vi skal på den anden side heller ikke undervurdere den PR -mæssige betydning af
et aktivt opdrætsarbejde, og heller ikke den motivation, det kan skabe hos vore medlemmer for
trods alle vanskelligheder måske at kunne yde et lille bidrag til, at også fremtidens akvarister har et
stort og forskelligartet udbud af akvariefisk at vælge imellem, når de skal have liv i deres akvarier.
Pouls indlæg gav anledning til en efterfølgende debat, dels om hvorfor akvarieforretningerne ikke
ville betale mere for dansk opdrættede fisk og om salg mellem medlemmerne via nettet. Dels om
fordelen ved at have en opdrætskampagne. Tit kom der nye fisk i handelen og pludselig var de væk
igen. Så hvis vi ikke fik fat i disse fisk, og opdrættede dem, ville de forsvinde. Opdrætskampagnen
kunne også medføre, at man via listerne kunne finde frem til medlemmer, der har opdrættet fisk,
man selv gerne ville have fat i, og som måske ikke er tilgængelig i butikkerne
Et andet punkt i debatten drejede sig om opdrætsreglerne, og om kontrol systemet ikke kunne gøres
mere flexcibelt. Hvorfor skulle det være nødvendigt med 2 kontroller, kunne man benytte nettet
med fx online billeder, som dokumentation, vitterlighedsvidnerne mm. Hvis reglerne skal ændres,
skal der komme et forslag herom til bestyrelsen, som derefter kan ændre reglerne rent
administrativt.
En anden ting der var ønskværdigt, var om man via computeren kunne lave en online
registrering. Det kræver lige en EDB -ændring. Lige ”mad” for vores Internetadministrator.
Internetadministrator ved Tage Falz Billeskov
Der har ikke været så meget at lave på hjemmesiden, da den har været nede i en længere periode.
Årsagen hertil er der 2 grund til. Den ene grund skyldes tilsyneladende at hjemmesiden var blevet
”hakket” og udsendt spam fra siden hvilket medførte, at vi skulle lave en opdatering, hvilket var
vanskeligt, da hjemmesiden er et ”hjemmelavet produkt” og ikke et færdigkøbt produkt. Så hvordan
en opdatering skulle laves ved jeg ikke. Derfor skrev jeg til Hurup for at høre, om han viste hvad
det drejede sig om. Det var måske noget teknisk noget, men han har aldrig svaret på det. Jeg ved
ikke, om han har noget imod DAU. Derfor blev hjemmesiden lukket. Den anden grund skyldes
formentlig, jeg ved det ikke, men det er noget jeg tror, nemlig at de e-mail adresser der står på
hjemmesiden, står der rent fysisk, så ”spam laverne” læse dem direkte. Men der findes et script der
kan kryptere adresserne, så e-mailadresserne kommer ikke til at stå der fysik, men i stedet vises et
ikon.
En anden ting er, at domænenavnet ikke er blevet fornyet pga. af manglende betaling. Det skyldes
formentligt, at Rasmus har skiftet mailadresse, uden at weeb -udbyderen har fået besked. Den var
blevet betalt for 3 år adgangen. Det havde Rasmus tilsyneladende ikke tænkt på. Det er sådan at
vores domænenavn ejes af Rasmus personligt, og han kan først overdrage til os hvis hjemmesiden
er betalt. Det har vi forgæves forsøgt ham til. Det endte så med at Domænenavnet kom på en
venteliste, og ved udløbet af ventetiden og ingen andre havde gjort krav på navnet, fik vi overdraget
domænet til Dansk akvarie Union. Efter lang tid er der så kommet orden på det. Jeg har lige fået en
regning på 45 kr. fra hostmaster, som jeg sørger for bliver betalt i aften.

Programudlån ved Heinrich. Henrich var ikke tilstede

Nordisk samarbejde ved Erik Lind Larsen. Erik var ikke tilstede
Poul Petersen opfordrede til at pkt. 7 blev behandlet før pkt. 6, hvilket vi var enige om at gøre.

6. Fremlæggelse af godkendelse af budgetter og herunder fastlæggelse af
kontingent
Budg e tfo rs lag 20 11

Kontingent
Hjemmeside
transport møder
DM- hjemmekonkurrence
Opdræt
Administration
gebyr

Indtægt
6.000,00

6.000,00
Re s ultat

Kassebeholdnig 30.9.2009
Kassebeholdning 30.8.2010

Udgift
700,00
2.500,00
1.500,00
800,00
2.000,00
300,00
7.800,00

-1.8 00,00

26.469,00
21.559,00

Det ser ud som om vi mangler nåle. Hans Ole vil tale med Claus Jørgensen, Avedøre, om hvordan
indkøb sker. Budgettet skal derfor udvides med et sådant beløb.

Kontingent uforandret (jfr. vores hjemmeside om størrelsen)
Budgettet blev godkendt.

7. Indkomne forslag
Vedtægtsændring vedr. afholdelse af generalforsamling
Generalforsamling og regnskabsår bør følges ad. Det er uhensigtsmæssigt at skulle godkende et
regnskab der er 10 – 11 måneder gammelt, og et budget for et år der er ved t være gået.
Baggrunden for, at man tidligere har flyttet generalforsamlingen til om efteråret var, at der
samtidig med generalforsamlingen afholdes aquadag med uddeling af præmier for DM i
hjemmebedømmelse, og det kunne være svært at få afviklet konkurrencen inden april måned.

Den nuværende
§ 15. Indkaldelse.
Generalforsamlingen afholdes hvert år på en søndag primo september måned. Tid og sted fastsættes
af den arrangerende forening/-klub og skal være meddelt bestyrelsen senest 4 måneder før mødets
afholdes.
Indkaldelse sker skriftligt til de enkelte medlemsforeninger/-klubber, udvalgsformænd og
eventuelle præsident senest 2 måneder før afholdelse.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 45 dage
før mødets afholdelse. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at de indsendte forslag til ændringer
eller tilføjelser til vedtægterne affattes på korrekt dansk, og at det tydeligt fremgår af endelige
forslag, hvad der skal udgå/indgå i bestående vedtægter.
2 eksemplarer af dagsorden, det reviderede regnskab, indkomne forslag samt bestyrelsens budget
skal være medlemsforeninger/-klubber, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og eventuelle
præsident i hænde senest 30 dage før mødet.
Nyt forslag
§ 15. Indkaldelse.
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i april måned. De enkelte medlem sforeninger/klubber, udvalgsformænd og eventuelle præsident indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, revideret regnskab samt bestyrelsens budget.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, tilsendes bestyrelsen og de enkelte
medlemsforeninger/-klubber, udvalgsformænd og eventuelle præsident senest 4 uger før
generalforsamlingen.
Forslaget blev godkendt
Næste generalforsamling bliver i april måned 2012
Konkurrenceregler ved afholdelse af DM i hjemmebedømmelse
Danmarksmesterskab afholdes hvert år i en weekend ultimo april eller primo maj måned.
Datoen meddeles de enkelte medlemsforeninger 8 uger før afholdelsen.
Medlemsforeningerne meddeler 2 uger før afholdelsen , hvilke akvarier der deltager i ko nkurrencen.
Hver enkelt medlemsforening kan deltage med 1 akvarie
af klasserne 2A (Prydakvarier under
100 l) - 2B (prydakvarier over 100 l) – 2 junior (akvarister til og med 16 år) - 3 (beplantede
biotopakvarier) - 4 (ubeplantede biotopakvarier) - 5 (artsakvarier) – 6 (artsakvarier for avlsfisk) –
12 (saltvand).
Som udgangspunkt er det de enkelte klubvindere i de enkelte klasser, der går videre til selve
Danmarksmesterskabet. Klubvinderens akvarie i de enkelte klasser, skal endvidere været vurderet
egnet til deltagelse i Danmarksmesterskabet af en af DAS uddannet og godkendt akvariedommer.
Såfremt der ikke har fundet en bedømmelse sted i den enkelte klub, kan bestyrelsen indstille et
medlem til deltagelse direkte ved Danmarksmesterskabet. Det anbefales, at indstillingen sker i
samarbejde med en af DAS uddannet og godkendt akvariedommer. Hvis dette ikke er muligt,
fremsendes en fotodokumentation af akvariet vedlagt en beskrivelse af fiskesamlingen sammen med
tilmeldingen til DAU’s konkurrenceleder, der efterfølgende i samarbejde med de valgte dommere
ved Danmarksmesterskabet vurderer akvariets egnethed til deltagelse i konkurrencen.

Der skal være mindst 2 deltagere i en klasse, før der bliver afholdt konkurrence/bedømmelse i den
pågældende klasse. Det betyder, at man ikke kan blive Danmarksmester, hvis man som den eneste
er tilmeldt i en klasse.
Præmier:

1-3 deltagere= 1 præmie
4-6 deltagere= 2 præmier
Over 6 deltagere= 3 præmier

Det er den af DAU´s bestyrelse udpegede konkurrenceleder, der i samarbejde med DAS udpeger
dommerne til Danmarksmesterskabet. Rent praktisk betyder det, at DAU meddeler DAS dato for
afholdelse af Danmarksmesterskabet 8 uger før afholdelsen, og DAS meddeler DAU’s
konkurrenceleder navnene på dommerne 2 uger før.

DAS-dommerne medbringer bedømmelseskort, som de udfylder og underKurt Sørensenr
umiddelbart efter bedømmelsen og sender til konkurrencelederen, der videresender dem til den
enkelte konkurrencedeltagers akvarieforening/klub.
Efter en debat blev forslaget vedtaget på Generalforsamlingen.

Sortering og reducering af DAU.s arkiv med henblik på evt. indscanning
Hans Ole oplyser, at DAU’s arkivstof tilsyneladende fylder meget og vi ved egentlig ikke hvad der
forefindes. Han ønsker derfor en arbejdsgruppe nedsat bestående af
Poul Petersen, KA
Ole G. Nielsen, Ølstykke
Hans Ole Kofoed, Holbæk
til at gennemgå arkiverne, kassere ikke relevante papirer og lign. For derefter tage stilling til en
indscanning af materialer i det omfang, det kan lade s g gøre.

Tage kunne oplyse, at i hans bestyrelsesperiode er der indscannet mail, nyhedsbreve, referater mm
på en indkøbt harddisk, som formentlig ligger hos kassereren. Den har tidligere været hos Erik
Lind. Hans Ole kunne supplerende oplyse, at alt fra hans sekretærperiode, har han også liggende på
en harddisk derhjemme. Kurt Sørensen gjorde opmærksom på, at vi ikke må smide gamle
protokoller væk. Hans Ole oplyste, at DAU har haft en protokol, hvor alle der va ilstede på et
delegeretmøde har underskrevet, men hvor den befinder sig i dag, er et godt spørgsmål. Den ligger
måske i arkivet? Originale underskrevne dokumenter skal selvfølgelig opbevares tilføjede Poul
Petersen. Ud over at have en harddisk med oplysninger bør en kopi også ligge på et fjernarkiv,
gjorde Kurt Sørensen opmærksom på. Ole kunne godt tænke sig, at man måske kunne samle
mange informationer fra arkivet i bog- eller pjeceform , som kunne udsendes til foreningerne, så de
fik en general information om hvad,
DAU har bedrevet gennem tiderne. Den kunne også lægges på hjemmesiden, som en netudgave.
Forslaget blev godkendt af alle tilstedeværende.

8. Valg
Den nye bestyrelse ser sådan ud.

Formand: Hans Ole Kofoed fra Holbæk
Næstformand: Tag Falz Billeskov fra Århus
Kasserer: Tonny Brandt Andersen fra KA
Sekretær : Ole G. Nielsen fra Ølsttykke
Suppleant: Ivan Mølvadgaard fra Viborg
Revisorer: Per Kyllesbeck fraVestsjælland)
Michael Hansen fra Silkeborg
Revisorsuppleant: Poul Petersen fra KA.

9. Valg af arrangør for næste ordinære generalforsamling
Bestyrelsen skal finde ud af det.
Det blev bemærket at fx Poecilia afholdt generalforsamling på nettet

10. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Hans Ole takkede herefter for god ro og orden, og atter en gang Kurt Sørensen for at vi måtte være
her i Skive

Referatet godkendt den xx. november
Poul Petersen
Dirigent

