Memo og notater Regionsmøde 24. april 2014
Indkaldt 02042014:
Hermed indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00.
Vi mødes i Gersagerparkens Akvarieforenings lokaler, Gersagerparken 52, st. 2670 Greve. Mødet
afholdes i beboerhuset. KORT
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Orientering fra formanden
4. Økonomi (kassereren fremlægger regnskab for perioden siden sidste møde)
5. Aktiviteter i Kredsen 
Herunder fastlæggelse af foredragsdag den 21. september i Ølstykke
Tag forslag til foredrag/foredragsholder(e) med til mødet.
6. Orientering fra klubberne/foreningerne
7. Fastlæggelse af næste møde
8. Konstituering (valg af formand og kasserer).
Link til seneste referat HER.
Ad pkt. 1: Referent
Gersagerparken (beslutning fra sidste møde, at værtsklubben fremover er referent)
________________________________________________________________________
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat:
Godkendt med den bemærkning at Ølstykke kun havde tilkendegivet at de ville holde foredragsdagen
hvis vi ikke kunne finde andre der ville gøre det.
________________________________________________________________________

Ad pkt. 3: Formanden:
Siden sidst: DAU:
DAU har haft generalforsamling 22. februar i Vejle i forbindelse med Vejles Akvariemesse.
Skive forsøgte at “kuppe” DAU tilbage til “stenalderen” med en hel del ændringsforslag til
vedtægterne, der bl.a. ville betyde at der skulle skrives ordret protokol fra bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger.
Allerede inden generalforsamlingen begyndte, krævede Vejle at generalforsamlingen blev erklæret
ulovlig, da der havde indsneget sig en fejl vedr. valg i indkaldelsen.  Det blev nedstemt.
Ved valg af dirigent gik det igen galt for de 2 repræsentanter fra Vejle (formanden og DAUs tidligere
kasserer der gik i utide), og da Vejle ikke fik deres kandidat valgt, valgte de at trække deres forslag og
forlod generalforsamlingen.
Et forslag om at ændre revisorerne til bilagskontrollanter blev vedtaget; begrundelse: revisorer har
juridisk ansvar for de regnskaber de reviderer, det har bilagskontrollanter ikke.
Opfordre til at man gør det samme ude i klubberne.!!!
Der blev valgt ny kasserer.  Det blev formand for Silkeborg, Michael Hansen (Michael er også
formand for region Midtjylland).

Region Sjælland:
Der har været afholdt hjemmebedømmelse i regionen 30. marts.
Resultatet (med pointlister), billeder og video kan ses på regionens hjemmeside.
Kun 2 klubber/foreninger deltog i 4 klasser: Vestsjælland (1) og Ølstykke (11).
Efterfølgende er der afholdt DM den 7. april hvor kun 5 deltog i 2 klasser.  Her var det Vestsjælland,
Ølstykke og Københavns Akvarieforening der deltog.
Vestsjælland vandt DM i klasse 2 (Allan Morgen) og Ølstykke vandt DM i klasse 5 (Peder Bach).
Der blev ikke taget billeder/video ved DM.
Ad pkt. 4: Regnskab:
Print af regnskaber fra 2008 til nu uddelt.
Kassen indeholder 585.35 kr. efter afregning af hjemmebedømmelsen.
Beløbet er nok lige akkurat nok til 1 foredrag, og da der ikke holdes akvadag i år, foreslås det at der
(til foråret) udskrives kontingent (sædvanligvis 200 kr. pr. klub/forening) til dækning af næste års
hjemmebedømmelseskonkurrence (hvis den afholdes).
Endelig vedtagelse af evt. kontingent på næste møde.
Enighed om at hvis der besluttes mere end ét foredrag, udskrives et éngangskontingent på 250, kr.
pr. tilsluttet klub/forening
Ad pkt. 5: Forslag til foredrag:
Forslag fra Karlemosen:
Foder.  Hvad skal vi se efter ude i butikkerne  Hvad er godt og hvad er skidt.  også andre former for
foder; hvad skal der skeles til hvis man selv vil lave noget eller hvordan sammensætter man foder til
de forskellige fiskearter. (? Christian Jørgensen)
Forslag fra Vestsjælland : Planter
Ølstykke gav endeligt tilsagn om at afholde foredragsdagen.
Det blev besluttet at “gi’ den gas” med hele 3 foredrag i anledning af DM i Klasse 2 klubakvarier ved
Akvariemessen i Køge med temaet: Forberedelse af akvariet til udstilling  Opbygning  Planter 
Dekorationsmaterialer.
Følgende foredrag blev besluttet:
1:
Udstillingsakvariet  Hvad skal der til for at opbygge et seværdigt akvarium
Foredragsholder: Peder Bach (gav tilsagn på mødet) (pris 500, kr.).
2:
Planteakvariet  Hvad skal der til for at holde akvariets planter i udstillingsform
Forslag til foredragsholder: Christian Jørgensen.
3:
Dekorationsmaterialer  Hvad kan man selv lave, hvilke materialer kan anvendes.
Forslag til foredragsholder: Henrik Abildgaard.
Formanden (Per) kontakter Christian og Henrik  og i givet fald prøver at finde alternativer.
Forslag til program for dagen:
Start: Kl. 11.00
Velkomst og første foredrag (Peder Bach)
Kl. 13.00
Andet foredrag (Christian Jørgensen)
Kl. 15.00
Tredje foredrag (Henrik Abildgaard)
Slut: Kl. 16.30
Ca.
Indlagte pauser på ca en halv time mellem foredragene.
Ølstykke sørger for forplejning (og får evt. overskud fra salget).
Per laver plakat i A4 (pdf) til ophængning i klubber/foreninger (+ lokalområdet hvis nogen vil have
ulejligheden).  Per udsender denne (link/pdf) til klubberne/foreningerne.  Gersagerparken (Michael)
sørger for at arrangementet annonceres på diverse websteder/akvarieforaer.

Per udsender meddelelse til klubberne/foreningerne om at indbetale kontingent (250,) på Regionens
konto (får kontonummer fra Hans Ole)  Senest 1. september.
Ad pkt. 6: Referat fra klubberne/foreningerne:
Gersagerparken:
Har fået ny næstformand: Michael ?, hvilket har givet klubben en ny tilgang til hobbyen, idet
interesserne er blevet bredere med flere selskabsakvariefisk og planter.
Akvarieantallet er blevet forøget  har nu 125130 akvarier i brug.
Har haft lidt tekniske problemer med tilbageløb i luftslanger med strømsvigt til følge.
Har 12 aktive og 3 ikkeaktive medlemmer.  Der kommer i snit 56 på klubaftener.
Planlægger at lave 1 “arbejdsdag” om måneden hvor der arbejdes med praktiske ting (opbygning af
baggrunde og lign.)  Har ekstra rum til rådighed til dette.
Alle medlemmer har nøgle til akvarierummet, så alle kan komme når de har tid/lyst.
Holbæk: Ikke tilstede
Karlemosen: Ikke tilstede
Roskilde:
Har fået en lille tilgang  også af yngre mennesker.  Er 20 medlemmer, og der kommer i snit 1014 til
møderne.
Der er også kommet lidt mere gang i opdrættene.  To medlemmer har tilmeldt opdræt til DAU’s
opdrætskonkurrence.
Vestsjælland:
22 medlemskaber (heraf 10 familie).  Gns. 1012 til møderne. 
Allan Morgen gentaget sit DM i Klasse 2.
Samlede selv 25 deltagere til rundvisningen i Den Blå Planet 26. januar.
Planlagte møder:
4 havebassinmøder i foråret, bl.a. til Plantorama i Hillerød (mangler værter til møder i august).
Forårstur (københavnske forretninger + Botanisk Have)
2 Foderture (daphnier og mysis)
sommerfest i august
Ølstykke:
25 medlemmer har betalt medlemskab i år (41 sidste år).  1215 til møderne der foregår hver
mandag.
Har været på tur til Fyns Akvariecenter (i 2 privatbiler).  God tur trods det at deres saltvandsafdeling
ikke havde fået bestilte fisk hjem endnu.
Har overtaget et stort blødtvandsanlæg (osmose).  Er til salg, da kapaciteten er for stor og dermed
for dyrt i drift til klubbens behov.
Stor aktivitet i akvarierummet har skabt en del rod  derfor planlægges en “oprydningsweekend”.
På grund af omlægninger i kommunen er der planer om at flytte 10.klassescentret, hvor klubben
har til huse, og sælge bygningen.  Samtidig nedlægges et par rådhuse i kommunen og Stenløse
rådhus er udset til at blive et kulturhus.  Klubben har derfor lagt billet ind på at få lokaler dér, og vil
engagere sig i det kommende planlægningsarbejde i håb om at få et nyt lokale i det nye kulturhus.
Har planlagt et sommerarrangement (pølsespisning og hygge).
Ad pkt. 7: Næste møde:
Næste møde: Onsdag den 19. november hos Ølstykke Akvarieforening.

Ad pkt. 8: Konstituering
Valg:
Formand: Per Kyllesbech Petersen (genvalg)
Kasserer: Hans Ole Kofoed (genvalg)

Noget til Evt.? Intet

