Referat: Dansk Akvarie Union´s Hovedbestyrelsesmøde
Afholdt: Søndag d. 28. januar 2007 kl. 11:00 i Nr. Broby
Tilstede:
Sven A. Knudsen (SAK), Kreds 1
Per Kyllesbech Petersen (PKP), Kreds 2-3
Michael Hansen (MH), Kreds 4
Finn Pedersen (FP), Kreds 6
Rasmus Hurup (RH), FU-Formand
Christian Jørgensen (CJ), FU-Næstformand
Lone Hauge Nørrevang (LHN), FU-Kasserer
Tage Falz Billeskov (TFB), FU-Sekretær (og referent)
Ej tilstede:
Kreds 5 (herom senere)
Udvalgene (frivilligt)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste HB-møde d. 10. september 2006.
2. Orientering fra kredsene
3. Orientering fra udvalgene
4. Orientering om Kreds 5
5. Formanden og akvariesiden.dk
6. DAU´s hjemmeside
7. Tema-weekend (Hold og Holdninger omkring Akvariefisk)
8. Hjemmebedømmelser/DM 2007
9. Foredragsholderliste. Punktet lavet om til Økonomi
10. Eventuelt.
Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste HB-møde d. 10. September 2006
Godkendt..!
Pkt. 1A: Diskussion om godkendelse af referat fra delegeretmødet i oktober 2006:
FP kundgjorde at referatet fra sidste delegeretmøde i Århus i okt. 2006, ikke var af sådan en
beskaffenhed, at han kunne godkende det med sin underskrift.
SAK foreslog at punkterne fra delegeret-referatet tages/sættes op i fællesskab – og underskrives.
PKP talte om pokaler, men det bringes under eventuelt…
Pkt. 2: Orientering fra kredsene:
Kreds 1. (SAK):
Kreds 1 holder Kredsmøde Mandag d. 29. januar.
Kreds 1 har arrangeret et 3-delt foto-kursus, som starter i marts og foregår i Danmarks Akvarium.
”Lærerne” er F. Ingemann-Hansen, generelt om fototeknikker og Leif Petersen om film-streams
taget på små digital-kameraer. Kurser som Kreds 1 arrangerer, nyder stor deltagelse.
- ellers er der det sædvanlige, sagde SAK.

Kreds 2-3. (PKP):
Kreds 2-3 har holdt kredsmøde d. 16. november og holder møde igen d. 10. maj 2007.
Man afholder kredsbedømmelse d. 25. marts, men har ikke fået respons fra Steen (DAS) i
forbindelse med bestilling af dommere.
Man har aflyst ekstra foredragsdag – både af økonomiske grunde og fordi der var lille tilslutning til
Akvadagen i 2006.
Der holdes dog Akvadag igen i 2007 – den 22. april i Holbæk. (Akvadagen er flyttet fra
Karlemoseparken, da de grundet et formandsskifte ikke så sig i stand til at stå for arrangementet).
Program: Akvaquiz ved Sven A. Knudsen – 2 foredrag (opdræt af selskabsakvariefisk formentlig af
John Møller Andersen, Roskilde og VAT Fotogruppen om erfaringer med akvariefoto) – derefter
auktion.
Udenfor kredsen:
Onsdag d. 28. februar kl. 19.00
Foredrag om Koralrevets biologi
Auditoriet, Slagelse Seminarium
Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse.
Foredragsholdere: Cand. Scient i havbiologi Michael Arvelund og
cand. scient i biologi Tyge Dahl Hermansen.
Arrangør: Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub i samarbejde med LOF Slagelse.
Der er tilmelding, - entre kr. 50,- man kan se mere og tilmelde sig på www.lof.dk
Kreds 4. (MH):
Der sker ikke så meget, UDOVER:
Aqua-dag i Viborg d. 10 marts.
Kredsgeneralforsamling i Skals d. 11. marts.
Ungeføder-weekend d. 16. - 18. marts, arrangeret af Poecilia Scandinavia.
Desuden er der et weekend-symposium d. 30/3 – 1/4 2007 arrangeret af Aalborg Akvarieforening
Ellers er der ikke stemning for yderligere kredsarrangementer.
Kreds 6. (FP)
Syddansk Akvarie-, og Terrarieforening er lukket.
Odense AF og Nyborg AF kører jævnt derudaf.
Sydfyn/Langeland Akvarieforening har fordoblet medlemstallet, da de fik 5 nye medlemmer…
Kredsen påtænker at arrangere et fællesmøde.
Pkt. 3. Orientering fra udvalgene:
Der blev efterlyst udvalgsbenævnelser på dagsordenen, hvilket hermed er taget med til næste
indkaldelse til HB-møde.
1.gangsopdræt kører derudaf
Opdrætskonkurrence ditto
Hjemmesiden – tages med i pkt. 6 (se senere).
I DAS (Dansk Akvariedommer Sammenslutning) er der intet sket siden den ordinære
generalforsamling, da man ikke har hørt noget fra den nye formand. FP fortalte at travlhed i hans
hverdag gjorde at han ikke har kunnet de store armsving i DAS-regi. FP oplyste endvidere, at der
var 3-4 stykker i Kreds 4 som gerne ville uddannes til dommere, og så var den lissom lagt op til MH
at få noget stablet på benene..!
Ellers kunne FP berette om stor modvilje og afstandtagen til bedømmelser generelt, hos Aalborg
Akvarieforening´s formand, Claus Holm Sørensen.

Nordisk Samarbejde ligger noget stille, men RH tager sammen med Erik Lind Larsen til Nordisk
møde. Ellers foretager FU sig ikke noget videre seriøst i Nordisk Samarbejde-regi.
Udlån ligger helt stille, da Aalborg AF ligger inde med alt materialet, med henblik på fornyelse af
remedierne (så vidt jeg har forstået det ref.bem.), med de vil ikke have noget med administration og
forsendelser at gøre.
Derfor enedes man om, at al udlån skal tilbage til Heinrich Pedersen (Horsens AF), og han skal
opdatere ”lagerlisten” – hvis altså at han vil…
Denne liste skal med på hjemmesiden, da man på HB-mødet konstaterede at den nuværende liste
var mere end mangelfuld.
Pkt. 4: Orientering om Kreds 5
Trods utallige henvendelser fra RH, har man intet hørt fra Esbjerg & Omegns Akvarieforening.
RH har været til møde i Haderslev omkring gendannelsen af Kreds 5 hvor kun Sønderborg og
Åbenrå ikke deltog.
Kreds 5 holder gendannende generalforsamling d. 25. februar kl. 11:00 i Haderslev, og Christan
Pedersen har allerede sagt ja til kassererposten.
RH mente at Kreds 5 kommer fuldtalligt tilbage med alle foreningerne (+ 1), dog minus Esbjerg &
Omegns Akvarieforening.
Pkt. 5: Formanden og akvariesiden.dk
RH fortalte at der har været noget knas og hvisken-tisken i krogene om, ar RH ikke både kunne
være FU-formand og så ha´ noget med akvariesiden.dk at gøre – altså man mente at han sad med 2
kasketter med hvert sit skilt.
RH gjorde opmærksom på, at han KUN var admin på akvariesiden.dk og IKKE bestyrelsesmedlem.
En absolut enig hovedbestyrelse kunne IKKE se noget problem dermed, og alt hurlumhejet omkring
en skiftende hovedbeklædningsgarderobe blev udråbt til fnidder-fnadder af den uldne slags…
Pkt. 6: Hjemmesiden
Som skrevet stod i sidste FU-referat, har FP ordret en ny (gratis) hjemmeside, og udkastet/lay-outet
var rundsendt til hovedbestyrelsen for almen kommentarer på HB-mødet.
SAK ville gerne af med diverse baggrundsbilleder, da farveblinde har endog aldeles svært ved at
læse tekst med sådanne baggrunde.
FP ville gerne at man fandt en ens størrelse på annoncerne, hvilket vi kun kunne give ham medhold
i, da det ser tåbeligt ud, at de 3 annoncer der er, er i forskellige størrelser.
Der var flere der efterlyste muligheder for login for forskellige administratorer, så udvalgene og
foreningerne selv kunne oploade deres ting, på deres egne sider på hjemmesiden. Det afstedkom så
megen snak og diskuteren om dette og hint omkring hjemmesideproduktion, at FP kontakter
firmaet, og sender oplysninger om dennes kontaktperson til RH og TFB.
Disse tager sig så af hele hjemmesidesagen, omkring ønsker og muligheder, sammen med firmaet.

Pkt. 7: Tema-weekend (Hold og Holdninger omkring Akvariefisk)
Da undertegnede ivrigt deltog i diskussionen, er det ikke meget jeg fik skrevet ned, men lidt fik jeg
da med:
Tema-weekenden søges holdt sammen med delegeret-mødet i Vestsjællands Akvarie-, og
Terrarieklub (VAT). PKP ”strittede imod” da man ikke kunne stå for et større arrangement som gik
over flere dage, men vi beroligede ham med, at det skulle han ikke gå så højt op i, da vi kan nøjedes
med lidt (her tænkte vi selvfølgelig på en fest af den sjove slags).
PKP skulle sådan set bare skaffe lokaliteter, så ”sørgede vi andre for resten”.
Ellers gik diskussionen om hvilke emner der skulle tages op denne dag:
Habitat-beskyttelse, med-import, fauna-forurening, sprøjtemalede og farveinjekterede fisk, uegnede
fisk til akvariebrug osv osv.
Ligeledes skulle denne weekend gerne ende med en formulering af en fællespolitik omkring hold af
akvariefisk.
Der kommer mere ud når vi er kommet lidt længere hen i forberedelserne.
Pkt. 8: Hjemmebedømmelsen / DM 2007
Datoerne ligger faste og er allerede udsendt.
CJ gjorde det klart, at forretningsgangen skal holdes, dvs. at for at deltage i et DM SKAL man først
igennem en klub-bedømmelse, og derefter et kredsmesterskab - altså ikke noget med at gå direkte
med i et DM..!
Endvidere kundgjorde CJ at DAS gerne sender dommere ud til foreningerne for at fortælle/holde
foredrag omkring bedømmelser af akvarier, samt at man gerne ”telefon-supportede” i akutte
situationer.
Ellers er det klub-formændenes ansvar at få pokaler sendt tilbage til CJ efter ”endt brug”.
Pkt. 9: Økonomi
LHN berettede at der ved sidste delegeretmøde var 22 foreninger i DAU som havde betalt
kontingent.
Der er i mellemtiden kommet 1 nyt medlem, nemlig Trekantområdets Akvarieforening, men
samtidig er Ballerup-, Hillerød-, og Syddansk Akvarieforening ude.
På nuværende har 25 akvarieforeninger og 4 specialforeninger betalt kontingent, og det vil jo sige at
DAU har 29 medlemsforeninger.
Ellers kunne LHN fortælle at kassebeholdningen pt. lå på den gode side af kr. 24.000,Pkt. 10: Eventuelt

PKP efterlyste en dato for næste delegeretmøde, hvilket er en af de første opgaver FU har i de
kommende dage.
Endvidere påpegede PKP de forvirrende oplysninger omkring pokaler fra hjemmebedømmelserne
(ejendom contra vandrepokaler):
På mødet blev der sagt, at pokaler kan vindes til ejendom ved at vinde klassen 3 gange i træk eller 5
gange i alt. – I referatet stod der 3 gange i træk eller 8 gange i det hele.
Referatet er urigtigt..!
PKP påpegede at der ikke blev afholdt DM i Aqua-quiz i 2006 (som jeg forstod det – korreks mig
bare, hvis jeg har misforstået det ref.bem), og efterlyste en quiz-pokal.
FP kunne fortælle at den tidligere formand, Jens V. Bruun ikke syntes om udseendet af den
daværende quiz-pokal, hvorved han egenhændigt forærede den til Odense Akvarieforening i 2005.
Pokalen skal tilbagekaldes, da der er plads til mange flere inskriptioner.
PKP mente at der gik for lang tid fra at man vandt, til man fik pokalen, hvilket især juniorer ikke
har tålmodighed til.
Hidtil har praksis været at udlevere pokaler i forbindelse med delegeretmøder, som jo foregår i
efteråret, men HB besluttede at man efterfølgende sender pokalerne til klubformændene, som så
udleverer pokalerne på førstkommende møde i foreningen/klubben. Det giver flere ”tilskuere” til
happeningen, hvilket måske kan anspore flere til at deltage næste gang – tror vi..!
MH og undertegnede fortalte lidt om naturkalenderen.dk, som kunne være et godt værktøj for
foreninger af alle slags, samt for ”almenheden” hvis de mangler inspiration til weekendens
foreteelser.
Ellers blev Hovedbestyrelsen enige om, at der skal være DM i Aqua-quiz i år…
Referat skrevet af:
Tage Falz Billeskov
Sekretær
PS. Hvis I synes at referatet er en smule ”jabbet”, kan det muligvis skyldes at det er skrevet i (lidt)
hast, idet SAK gerne ville ha´ det med på Kredsmødet d. 29. januar (næste dag).
Jeg undskylder selvfølgelig, og lover højt og helligt, at gøre noget mere ud af det næste gang…

