Kredsmøde den 19. maj 2005.
Mødet blev afholdt i Ølstykke Akvarie Forenings lokaler
Deltagere:
Sydhavsøernes Akvarieklub
Karlemoseparkens Klub
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
Holbæk Akvarie Klub
Ølstykke Akvarie Forening
Fraværende:
Haslev Akvarieforening
Roskilde Akvarie Forening
Dagsorden:
Pkt. 1 Referent:
Ole fra Ølstykke blev valgt til jobbet.
Pkt. 2: Orientering fra HB mødet i DAU den 1. maj:
Per gennemgik det udsendte referat fra mødet, som i øvrigt findes på den hjemmeside, som Per har
oprettet til kredsens formål.
Pkt. 3: Akva-dag til efteråret:
Holbæk ville gerne stå for arrangementet. Følgende blev endvidere aftalt:
Lokale:
Svend prøver at få reserveret det sædvanlige lokale, og han havde følgende dato’er at vælge
mellem, dog med vægt på søndage: 24. eller 25. september, 1. eller 2. oktober idet arrangementet
skal ske inden DAU’s delegeretmøde sidst i oktober på Langeland.
Auktionen:
En deltager må max medbringe 10 poser. Skal fremgå af indbydelsen
Foredrag:
1. CO2 foredrag på max 50 minutter - Ole taler med Michael Rasmussen.
2. Labyrinthfisk på max 1 time og 15 minutter. – Hans Ole taler med Bodil Sørensen eller Peter
Kirchhoff
Aqua-quizen:
Poul Petersen – Hans Ole spørger ham. Hvis nej laver Hans Ole selv spørgsmålene.
Adgangspris:
25,00 pr. deltager.

Økonomi:
Kredskassen står får arrangementet på nær forplejningen. Sidst nævnte står Holbæk selv for.
Programlægningen:
Denne står Holbæk for (Hans Ole)
Pkt. 4: Fællesarrangement:
Vestsjælland undersøger muligheden for at afholde et arrangement efter Jul. Man enedes om at det
helst skulle være en søndag eftermiddag fx kl. 14.00. Man ville prøve at få fat i Max Bjørneskov.
Pkt. 5: Økonomi:
Torsten havde opgjort kasse til 943,25 kr. Ole havde en regning med fra kredsmesterskaberne på
343,00 kr. Hvorefter kassebeholdningen endte på 600,25 kr. Regnskabet blev fundet i orden og
godkendt på mødet. Da Torsten ikke havde tid mere overgik regnskabsføringen til Svend og Hans
Ole i fællesskab.
Pkt. 6: Orientering fra klubberne:
Holbæk.
Det kører videre i den gamle gænge. Man holder klubaften om onsdagen. Der afholdes hjemmemøder. Ingen foredragsholdere for tiden. 15 – 20 medlemmer. Ser dog nye deltagere for tiden. Man
påtager sig Akva-dagen for at få sat lidt gang i medlemmerne.
Karlemoseparken.
15 medlemmer. Det går godt. Har haft Hans Ole på besøg. Man har gode lokaler i bebyggelsen til
foredrag med mere. Har haft set et af DAU’s diasprogrammer. Besøgt Finn i Haslev. Vil deltage i
KAK’s udstilling. Man har ønsker om et større lokale, og afdelingsbestyrelsen er positiv indstillet.
Sydhavsøerne.
Har som bekendt klublokale i Nykøbings F. Zoo. Dette skal man fremover dele med skoletjenesten.
Akvarierummet i Zoo er stadig ikke blevet til noget. Man tager hjemmebesøg. Været på tur til
Avifauna og til Credo-fish. Har ændret til enhedskontingent, nemlig hustandskontingent. Har
herefter 35-40 hustandsmedlemmer. Kontingentet giver også adgang til Zoo.
Vestsjælland.
Havebassingruppen er i gang med møderne nu. Man skal i år bl.a. besøge 7 haver. Man arrangerer
en forårstur til Agersø (hvis vejret er godt). Der skal være miniudstilling den 2. juli i forbindelse
med Slagelses festuge. Sommerfest afholdes den 18. juni og sæsonen starter op igen den 5.
september.
Ølstykke.
Siden sidst har man haft besøg af Jan Lyngdorf, som holdt foredrag om og grundindrettede
foreningens nye paludarie. Det er planen at man vil medtage dette på KAK’s udstilling. Ellers går
det godt foreningen har 46 medlemmer, og der kommer jævnligt nye til. På møderne kommer der
ca. 15- 20 deltagere uanset om det er noget på programmet. Medlemmerne har det fint med
hyggesnak og løst og fast inden for vores hobby. Forårssæsonen slutter med hjemmebesøg hos

kassereren, hvor det er spisning (fisk smager godt). Sæsonen stopper ikke idet lokalet er åbnet alle
mandage hele året rundt (på nær i helligdagene).
Pkt. 7.
Per udleverede erindringspokaler fra Danmarksmesterskaberne til Svend (HAK) og Henrik (ØAF)
Næste møde afholdes:
torsdag den 17. november 2005 hos Karlemoseparken
Referent
Ølstykke Akvarie Forening.

