Kredsmøde den 16. november 2006.
Mødet blev afholdt i Holbæk Akvarie Klubs lokale
Deltagere:
Karlemoseparkens Akvarieklub
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
Holbæk Akvarie Klub
Ølstykke Akvarie Forening
Roskilde Akvarie Forening
Fraværende var:
Haslev Akvarieforening
Sydhavsøernes Akvarieforening
Dagsorden:
Pkt. 1: Konstituering
Formand: Per Kyllesbech Petersen
Kasserer: Svend Andersen
Sekretær: Ole G. Nielsen
Pkt. 2: Referent
Ole G. Nielsen
Pkt. 3: Orientering fra Delegeretmødet:
Per kunne referere følgende ud over hvad vi har set i referatet fra Jens Bruun:
Uddeling af pokal til Henrik Emanuel fra Ølstykke, som vinder af DM i klasse 2B. Herudover
var der erindringspokaler til Henrik Emanuel og Peter Bach (begge fra Ølstykke) fra DM i 2005.
Per har på et møde i Roskilde uddelt DM-pokalen for klasse 5 til Cecillia Jensen.
Regnskabet blev kraftigt debatteret på delegeretmødet. Det var ret kaotisk bl.a. med et
underskud, som dog blev et overskud p.g.a. at mange foreninger havde indbetalt kontingent for
sent. Budgettet blev også debatteret. Kontingent for næste sæson er uændret.
Pers beretning fra vores kreds er helt forkert refereret. Per har dog ikke gjort indsigelse.
Man var enige om at DAU i de forløbne år ikke har været nok udadvendt, dels i den offentlige
debat, dels via hjemmesiden.
Næste delegeretmøde bliver i Slagelse
Ny

formand blev Rasmus Hurup Hansen (Randers Akvarieforening)
næsteformand er Christian Jørgensen (KAK)
kasserer er Lone (KAK)
sekretær blev Tage Billeskov (Randers Akvarie Forening)
revisor er Poul Petersen (KA)
revisor er Ole G. Nielsen (ØAF)

Danmarksmesterskaberne i hjemmebedømmelse af holdes den: 1. april 2007
Kredsmesterskaberne afholdes derfor den 25. marts 2007
Klubmester skaberne skal derfor afholdes senest den 18. marts 2007
Per sørger for dommere til kredsmesterskaberne. Per og Hans Ole finder ud af hvem der tager
rundt med dommerne.
På et HB møde før Delegeretmødet var det meningen man skal tage fat på de problemer, som
mange ”jyder” gennem året havde rejst. De mødte ikke op men havde sendt et skriftligt
materiale. Mødet endte op med at man opfordrede delegeretmøde at tage stilling til
at hjemmesiden skulle forbedres
at DAU skulle være mere synlig ved arrangementer i klubber og kredse
Hjemmesiden blev drøftet på delegeretmødet, hvor der også var forslag om at oprette et
debatforum. Debatforumet blev dog nedstemt, men forslaget om forbedring af
hjemmesiden fik stor tilslutning.
Per har skrevet til DAU's nye formand om hvornår pokalerne bliver til ejendom. Dels ved 3
gange i træk, eller ved 5 gange i alt, eller 8 gange i alt. Har ikke modtaget noget svar endnu.
Poul Petersen havde to forslag med til ændring af opdrætskonkurrence. Et af forslagene blev
trukket; det andet blev vedtaget.
Nivå/Helsingør/Lyngby afholder Akvadag den 4. marts 2007
Pkt. 4: Økonomi.
Regnskabet viste et underskud på 646,25 kr. Hver forening skal indbetale 200 kr. til kredskassen.
Beløbet kan indbetales på Holbæk Akvarieklubs konto i Sparekassen Vestsjælland
Konto nr.: 0520 1012704
Underskuddet hidrørte dels fra kredsmesterskaberne, hvor vi havde en svensk dommer, som jo er
noget dyrere at få herover end sædvanligvis, dels i forbindelse med foredragsholderen til Akv-dagen
i Ølstykke
Pkt. 5: Fastlæggelse af kredsens foredragsdag
Punktet blev aflyst indtil videre, da tilslutningen til vores Akva-dage har været meget ringe de sidst
par gange. Kan tages op senere når aktiviteten fra medlemmerne atter bliver større.
Pkt. 6: Akva-dag 2007
Dagen afholdes hos Karlemoseparkens Akvarieklub
Datoen bliver søndag d. 22. april 2007.
Der er forslag om 2 foredrag
et ved John Møller Andersen (RAF), dog ikke om Barber. RAF taler med John
et om akvariefoto. Slagelse sørger for dette
Akva-quiz. Per taler med Svend Knudsen om spørgsmål.
Pkt. 7: Vedtægter

Der er lidt problemer med teksten i flere paragraffer. Per laver forslag til næste møde, samt forslag
til en forretningsorden.
Pkt. 8: Orientering fra klubberne
Karlemoseparken:
Har haft ekstraordinær generalforsamling p.g.a. dårlig pasning af akvarierne i kælderen. Det
medførte at to medlemmer stoppede og fjernede deres akvarier. Har 17 medlemmer heraf 1 junior.
Har haft foredrag af Cecillia fra RAF/VAF om hendes DM akvarie (klasse 5) Det nye klublokale er
ved at være klar. Arbejder med en ide om, hvordan lokalet skal indvies. Kunne være i forbindelse
med klubbens 5 års jubilæum.
Haslev:
Ingen fremmødte fra klubben
Sydhavsøerne:
Ingen fremmødte fra klubben
Holbæk:
Har fået en ny reol i kælderen. Akvariekælderen er stadig det eneste der interesser medlemmerne.
Har 22 medlemmer heraf 2 juniorer. Det var meningen at kælderlokalet var til juniorerne, men nu
har seniorerne overtaget rummet. De er desværre ikke så flinke til at rydde op efter sig. Vil lave et
åbent hus arrangement til januar med f.eks. et foredrag for nybegyndere. Akvariekælderen koster
klubben 2033,60 kr. om året..
Ølstykke:
Der har været stor aktivitet i foreningen det sidste halve års tid. Vi har haft en Fritidsudstilling
sammen med kommunens øvrige foreninger (Vi stod for arrangementet). Afholdt jubilæumsdag i
forbindelse med kredsens Akva-dag. Haft akvarieudstilling i samarbejde med Ølstykke
Fugleforening. (552 besøgende og et overskud på 8000 kr.) Medlemmerne laver for tiden
indvendige baggrundskasser. Haft besøg af Jens Bruun, som fortalte om hvordan han dyrker
akvarieplanter. Skal på aftentur til Danmarks Akvarium. 51 medlemmer, heraf 12 juniorer
(medlemmer under 25 år)
Formanden har fået ny email-adresse: Ole.G@privat.dk
Roskilde:
Har 45 betalende medlemmer. 15-25 deltager på klubmøderne. Overvejer at finde nogle nye lokaler.
Har haft problemer med pasningen at nuværende akvarier, som dog er fjernet da plejehemmet skulle
bruge rummet til depot. Passer to akvarier på plejehjemmet. Foredragene er godt besøgt, men
deltagelse til hjemmebedømmelser er ringe. Cecillia er blevet valgt til formand på en ekstraordinær
generalforsamling.
Vestsjælland:
En Saltvandsgruppe er startet op. Indtil videre har de møder sammen med terrariegruppen. LOF og
saltvandsgruppen er ved at lave et fælles arrangement sammen med et par biologer, der skriver en
bog om Koralrevets biologi. Foreningens kalender for 2007 er udkommet. Koster 75 kr. +
forsendelse. 45-50 medlemmer.
Pkt. 9: Næste møde.
Afholdes hos Roskilde torsdag den 17. maj 2007 kl. 19.30.

