Stiftet den 4.marts 1945

Referat fra
generalforsamlingen
afholdt i Vejle den
21.februar 2015

Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær.
Bestyrelsen foreslog Henrik Hansen fra Tønder Akvarieforening som dirigent. Da der ikke
var andre kandidater blev han enstemmigt valgt
Ole G. Nielsen ,DAU, blev valgt som dirigentsekretær og mødesekretær.

Pkt. 2 Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldige fuldmagter
Tilstede var Ølstykke, Holbæk, KA, Silkeborg, Horsens, Tønder, Vest-Sjælland, Vejle,
Alssund, Viborg, Roskilde, Århus. Følgende foreninger ved fuldmagter var Avedøre,
Randers, KAK.
Det blev her herefter konstateret at alle de fremmødte foreninger - på nær Århus - var
stemmeberettigede

Pkt.3 Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelses beretning
Formandens beretning 2014.
Først endnu engang TAK til Vejle, at de vil lægge hus til vores generalforsamling – Vejle er et
godt sted – her centralt i Danmark.
Jeg er vidende om, at der har været forslag om, at vi skulle have en debatdag om DAU. Det
mener jeg generalforsamlingen er. Sidste år opfordrede jeg efter min beretning om en debat
om DAU´s virke, og det gør jeg igen.
Så når jeg har holdt min beretning, håber jeg vi kan få en debat generelt om DAU´s virke og
om enkeltpunkterne i min beretning. Det er nemlig her under dette punkt af
generalforsamlingen, at medlemsforeningerne kan ytre sig, hvilket jeg naturligvis opfordre til.
Bestyrelses aktivitet

Af hensyn til DAU´s økonomi er det igen lykkedes at drive DAU uden egentlige
bestyrelsesmøder. Vi har dog afholdt 2 formand/sekretær møder, hvor vi har drøftet den
daglige drift, referatet er efterfølgende udsendt de øvrige medlemmer til kommentarer. Ellers
foregår kommunikationen via mail´s og telefon. Sekretæren gemmer alle mails på DVD til arkiv.
Endvidere har jeg som været inviteret til at fortælle om DAU i 2 foreninger i 2014.
Antal medlemmer
Vi var i 2014 27 registrerede medlemsforeninger af DAU, den højeste foreningstilslutning i
mange år.
Vi må dog konstatere, at antallet af medlemmer i de enkelte foreninger er svingende, hvilket
betyder noget for DAU´s økonomi.
Mange foreninger kører med et minimum af aktivitet, og bestyrelsens forslag om en
landsdækkende events "Akvariet dag" er desværre ikke blevet til noget.
Vi har åbenbart ikke solgt ideen godt nok, eller også står det sløjere til i foreningerne end vi
regner med.
Hjemmebedømmelse
Hjemmebedømmelsesfinalen i foråret 2014, hvor Steen Larsen og Niels Schønberg var
dommere havde 5 deltagere. 3 i klasse 2 (prydakvarier) og 2 i klasse 5 (artsakvarier).
De deltagende foreninger var KA - Ølstykke og Vest Sj. - Vinder af klasse 2 blev Allane Morgen,
Vest Sj. og kl. 5 Peder Bach, Ølstykke.
Nyhedsbreve
Sekretærens udsendelse af Nyhedsbreve er fortsat i 2014. Her er udsendt 1 nyhedsbrev hver
den 1. i måneden.
Nyhedsbrevene bliver godt modtaget og vi udsender hver gang til små 100 abonnenter, 7
specielforbund og ikke medlemsforeninger og 27 medlemsforeninger. En stor tak til Ole for det
store arbejde.

Tipskupon og artikler
Som en service overfor medlemsforeningerne lægger vi fortsat Tipskuponer på hjemmesiden.
Der ligger i dag 16 kuponer på hjemmesiden, 3 nye er kommet til i 2014. Det er John Møller
Andersen fra Roskilde, der er behjælpelig med denne del.
Opdrætskonkurence
Jeg vil appellere stærkt til alle om at anmelde deres opdræt – ikke for konkurrencens skyld,
men her er noget vi kan stå stærkt med rent politisk, nemlig at vi opdrætter mange af vores
akvariefisk selv, og ikke belaster naturen. Om resultat vil jeg henvise til Per Kyllesbech´s
beretning.
Hjemmesiden
Vores hjemmeside, er vores ansigt ud ad til.
Vores hjemmeside er velbesøgt:
2011: 29.927 – 89/dagligt
2012: 44.750 – 122 dagligt
2013: 102.283 – 280 dagligt

2014: 95.265 - 261 dagligt
Siden jan.2015 haft 328 dagligt
Vi har tidligere opfordret til, at de enkelte regioner kan benytte DAU´s hjemmeside til
oplysninger om hvad der sker i regionen, samt et arkiv for referater af deres møder. Kun region
Sjælland benytter dette tilbud i dag. Vores opfordring gælder stadig. Af økonomiske grunde er
vi nød til at have sponsorer på vores hjemmeside – så hvis du kender en eller flere, så kom
med et navn.
Der skal under dette punkt lyde en stor Tak til Tage, som har stået for hjemmesiden indtil nu,
og selv om han i dag trækker sig for bestyrelsesarbejdet har lovet at være behjælpelig med den
kommen opgradering af siden.
DAU´s deltagelse i den offentlige debat
En af de fordele der er ved, at vi har en paraplyorganisation som DAU er bl.a., at vi bliver
inviteret som forbrugernes talerør overfor myndighederne.
Fødevarestyrelsen udsendte den 6. marts 2014 nye bekendtgørelser. Disse havde vi forinden
mulighed for at komme med bemærkninger til:
Den 19. januar 2014 afsendte jeg derfor på vegne af DAU et høringssvar til Fødevarestyrelsen
om deres nye betænkninger:
Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr
Udkast til bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikation inden for
erhvervsmæssig handel med dyr
Udkast til bekendtgørelse om anbringelse af levende dyr i forretningslokaler
Udkast til bekendtgørelse om forbud mod privates hold af særlige dyr

I udkastet er der et krav om, at sælger nøje skal registrere til- og fra førsler af dyr fra
forretningens bestand. I hvert tilfælde skal den handlende registrere afsender (grossisten eller
opdrætteren) og modtager (kunde) med navn og adresse og nærmere specifikation af, hvilke
individer, der er handlet.
Dette punkt er efterfølgende ikke med, kun for fugle er der særlige regler.
Spørgsmålet omkring, hvornår det betragtes som erhvervsmæssig handel og opdræt med dyr
tolker Fødevarestyrelsen det således:
Der hvor ens hovedindtægt ligger. Hvilket vil sige, at såfremt ens hovedindtægt stammer fra
job, pension eller lignende, og kun en mindre del af ens indtægt stammer fra opdræt af
akvariefisk, regnes det ikke som erhverv. Modsat er ens hovedindtægt opdræt og salg af
akvariefisk er et erhverv.
Man ville ikke bruge momsregelgrænsen.

Vi må dog konstaterer, at der fortsat henvises til den pasningsvejledning, der er lagt på
fødevarestyrelsens hjemmeside, og ikke også bliver henvist til den af Dyrenes Beskyttelse med
faglig bistand af os, udarbejdet pasningsvejledninger.
Hæderstegn
Bestyrelsen for DAU har efter opfordring af Roskilde Akvarieforening tildelt John Møller
Andersen den røde nål. Ole G Nielsen og undertegnede overrakt den på et møde i Roskilde her i
februar måned, hvor John blev markeret med sine 40 års medlemskab i Roskilde. Normalt sker
noget sådan ved et større arrangement i DAU, men John har gennemgået flere svære
operationer pga. kræft i det sidste år, og kunne ikke være med her i dag. Han er dog optimist
med hensyn til fremtiden. Motivationen for den tildelingen af de Røde Nål kan jeg henvise til
vores Nyhedsbrev.
DAU og fremtiden?
Jeg mener DAU fortsat skal være synlig overfor det officielle Danmark, vi er blevet kendt, og
skal fastholde denne position.
Det gør vi bl.a. ved at vores hjemmeside er opdateret, og at der sker noget, bl.a. at vi har en
opdrætskonkurrence.
Vi gør det også ved at vise flaget rundt på messer i Danmark, hvor vi får kontakt med både
foreninger og enkeltpersoner. Det betyder, at vores PR-materiale skal opdateres, hvorfor det
ikke er med i Vejle i år.
Jeg vil slutte min beretning ved at henvende mig til alle jer foreningsformænd og
bestyrelsesmedlemmer, og give jer et skulderklap for, at I trods svære tider fortsat har holdt
fanen højt – at vi er 27 medlemsforeninger i Danmark – det er flot.
Men alligevel – gå hjem og






LÆS NYHEDSBREVENE – tag dem med til møderne, det er også jeres medlemmers
OPDRÆT NOGLE FISK OG ANMELD DEM
LAV EN EVENT OG REKLAMER FOR JERES KLUB
BRUG MESSERNE AKTIVT
UDBRED KENDSKABET TIL AKVARIEHOBBYEN

Tak
Hans Ole Kofoed
formand

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt, men den medførte en debat omkring
erhvervsmæssig handel med dyr. (jfr. tidligere i formandens beretning) hvor DAU havde
været involveret, men konklusionen var, at reglerne ikke gjaldt for akvarister og deres fisk.
Et andet emne blev også diskuteret nemlig Fiske medicin og hvad der sker. Formanden
oplyste, at sagen var meget besværlig, da emnet skulle gennem 3 ministerier, som kun
mødes een gang om året. Vi havde prøvet på at få Dyrenes Beskyttelse med i debatten,
men forgæves.

Der blev diskuteret, hvad der kunne ske, hvis DAU på hjemmesiden lavede en vejledning i
hvordan man selv kunne lave medicinen, da de nødvendige kemikalier findes i handlen,
ligesom man diskuterede, hvad der kunne ske hvis man købte medicinen over nettet, eller
købte større portioner i Tyskland eller Sverige, til klubforbrug.
Debatten mundede udi, at DAU laver en presse meddelelse om emnet, for at få gang i
sagen igen.
Pkt.4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

DAU regnskab for 2014
Emne
Kassebeholdning pr.
31.12.2013
Kontingent
Renter

Indtægter
16.211,69 kr.

Udgifter

6.720,00 kr.
54,05 kr.

Mødeudgifter. Bl.a. transport
til møder og generalforsamling
Administration, porto,gebyer
Konkurrencer, DM, opdræt
Pr. udgifter kørsel m.m
Støttekontingent Akva-Net

2.348,73 kr.
461,95 kr.
945,00 kr.
239,40 kr.
100,00 kr.

Indtægter ialt
Udgifter ialt

Kassebeholdning
Pr. 29.12.2014

4.095,08 kr.

-4.095,08 kr.
18.890,66 kr.

Regnskabet godkendt 29.12.2014
Revisorbemærkninger:
8/1 -15
sign. Per Kyllesbech
sign Michael Hansen
Kasserer

Revisor
17/1-2005
sign Vagn Mark

Revisor

pkt. 5 Beretning fra udvalgene
Internetadministrator v/Tage Falz Billeskov
Tage havde ingen nyheder at fortælle, idet det han ville fortælle havde formanden allerede
nævnt,
men opgraduering fra 1,5 til nyere produkt var nødvendig, da udbyder kunne sige stop på et
eller andet tidspunkt. Når ændringen skal laves er det helt nødvendigt at lave en
sikkerhedskopi. Det blev nævnt at en ændring ville kunne laves for omkring 5000,00, hvi vi
ikke selv havde de nødvendige "værktøjer".
Dansk Akvariedommersammenslutning v/Niels Schønberg
Ikke tilstede, men formanden kunne berette at DAS kun har holdt et enkelt møde inden for
det sidste år
med 5 deltagere. Så det ser lidt sløjt ud. Der blev spurgt om, hvorfor der ikke skete noget.
Kunne årsagen være at deltagelsen i hjemmebedømmelser ikke havde den store interesse.
Poul Petersen (KA) mente ikke at det var årsagen, men hvis det endte med, at der ikke var
dommere nok på et tidspunkt, så ligger der et fyldestgørende materiale, som man kunne
bedømme efter uden egentlige dommere.
Førstegangsregistrator v/Kim Mathiesen
Ikke tilstede
Opdrætskampagnen v/Per Kyllesbech Petersen
DAU’s opdrætskonkurrence - Årsrapport 2014
Jeg udsendte en halvårsrapport, der blev gengivet i augustnummeret af DAU NYT.
Af den fremgik det, at Opdrætskonkurrencen 2014 var kommet relativt fint fra start.
Efter de to første kvartaler havde 6 medlemmer fra 4 foreninger tilmeldt sig konkurrencen heraf er de 4 af deltagerne nye i forhold til sidste år.
Roskilde Akvarieforening havde, ved halvårets slutning, lagt sig i spidsen med 3 deltagere
og i alt 161 point for 24 opdræt; derefter kom Viborg Akvarieforening med 16 point for 1
opdræt, og Københavns Akvarieforening og Horsens Akvarieklub med h.h.v. 6 og 3 point
for hver 1 opdræt.
Kort efter årsskiftet 2014-2015 meldte jeg ud på hjemmesiden, og overfor de klubber der på
det tidspunkt var aktive i konkurrencen; at vi gerne ville have de sidste opdræts-resultater i
hus inden denne generalforsamling, da vi gerne vil kunne uddele diplomer og nåle her på
generalforsamlingen. - Vi satte fristen til den 15. februar af hensyn til produktion af
diplomer, men skulle der dukke opdræt op i morgen der officielt er sidste frist, vil de
selvfølgelig blive talt med.
På dette tidspunkt, hvor jeg forventer at alle har anmeldt de sidste opdræt (begge de
førende foreninger har meldt ud at de ikke kommer med flere opdræt for 2014), har
stillingen ændret sig en del.

Viborg har haft en gevaldig slutspurt, og jeg vil gerne rose foreningen for det arbejde de har
gjort for at få så mange som muligt i foreningen til at lave og anmelde opdræt.
Viborg har toppet listen med hele 11 opdrættere, hvoraf flere har haft opdræt til
maksimumpoint, og et par stykker har haft opdræt, der ikke figurerer på
førsteopdrætslisterne. - Disse er blevet opfordret til at anmelde disse som førsteopdræt.
Roskilde, der har 4 opdrættere med i konkurrencen, lagde hårdt ud og de havde tilsammen
20 opdræt og 144 point ved udgangen af første kvartal. plus 5 i 2. kvartal. Derefter har der
ikke været anmeldt opdræt før i 4. kvartal.
Tre andre foreninger har deltaget i konkurrencen - dog kun med hver 1 opdræt.
Det er Horsens Akvarieklub, Københavns Akvarieforening (KA) og Ølstykke
Akvarieforening.
Der deltog i 2014 således 5 foreninger med tilsammen 18 deltagere, og der blev scoret
samlet 410 point for 74 opdræt.
Der bliver i år uddelt 5 guldnåle - 1 sølvnål og 12 bronzenåle. Der uddeles 1 nål pr.
deltager, svarende til valøren på det højest opnåede pointtal i et af de anmeldte opdræt.
Resultater:
Opdrætsmester flest opdræt: John Møller Andersen, RAF med 20 opdræt
Opdrætsmester flest point: John Møller Andersen, RAF med 145 point
Foreningsmester flest opdræt: Roskilde Akvarieforening med 39 opdræt (7 opdræt mere
end Viborg)
Foreningsmester flest point: Viborg Akvarieforening med 210,5 point (3 point ned til nr. 2,
Roskilde)
De individuelle og samlede resultater kan ses på DAU’s hjemmeside.
Til slut en opfordring til alle klubber/foreninger under DAU:
Gør som Viborg har gjort i år, slå på tromme for konkurrencen og lav en intern konkurrence
medlemmerne imellem, og gør det til en dyd at lave opdræt - og at anmelde dem til
konkurrencen.
Start op på det nye konkurrence-år - Anmeld Jeres opdræt!
Per Kyllesbech Petersen
DAU opdrætsregistrator

Nordisk samarbejde v/Erik Lind Larsen
Ikke tilstede

Pkt.6 Fremlæggelse og godkendelse af budgetter og herunder fastlæggelse af kontingent

Budgetforslag 2014
INDTÆGTER
Kontingent

6.000

Renter

75

reklame hjemmeside

500
6.575

UDGIFTER
Administration

300

Internet

200

DM-konkurrencen

2.000

Præmier opdræt

600

Transport til møder/messer

2.500

Mødeudgifter i øvrigt

500

Reklame materiale

500
6.600

Budgetteret underskud

25

Kontingent uændret

Forslaget blev enstemmigt godkendt
Pkt. 7 Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
Pkt. 8 Valg
Følgende blev valgt:
Formand:(var ikke på valg)
Hans Ole Kofoed (Holbæk)
Kasserer:
Michael Hansen (Silkeborg)

2 Bestyrelsesmedlemmerr:
Ervin Petersen (Vejle)
Kenni Otkjær (Viborg)
2. Bestyrelsessuppleanter
Ole Nielsen (Ølstykke)
Heine Dupont (Vejle)
2 bilagskontrollanter
Per Kyllesbech (Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub)
Vagn Mark (Viborg)
2 bilagskontrollantsuppleanter:
Tonny B. Andersen
Rud Laursen

Pkt. 9. Valg af arrangør for næste ordinære generalforsamling
Vides ikke endnu, men vi er atter velkomne i Vejle igen.
Pkt.10 Eventuelt
Viborg omtalte deres akva-dag den 24/3 2015. Sidste år havde der været 700 effekter og
200 deltagere. Opfodrede at man deltog.
Tønder oplyste at de tilskrev de sydjyske klubber til et fællesmøde i deres klubhus for at
finde ud af at lave noget i fællesskab. Det er resulteret i at man har lavet en lukket
FaceBook side, hvor formænd og kassere kun lave indlæg med forslag, som kunne have
fælles interesse. Det fungere fint og han op fordrede andre foreninger, at lave et tættere
netværk i lokalområderne.
Formanden oplyste at han ville deltage i KA's 100 års jubilæum, hvor han som gave ville
overrække et gammelt linoleumstryk, som DAU liggende til formålet. Poul Petersen omtalte
hvordan dagen ville forløbe med foredrag og Akva-quiz med 3 mandshold fra tilmeldte
foreninger

Generalforsamlingen sluttede herefter i god ro og orden.
kl. 15.00

Referent: Ole G. Nielsen

Dirigent: Henrik Hansen

