Kredsmøde den 21. november 2007.
Mødet blev afholdt i Karlemoseparkens Akvarieklubs lokale
Deltagere:
Karlemoseparkens Akvarieklub
Holbæk Akvarie Klub
Roskilde Akvarie Forening
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
Afbud:
Sydhavsøernes Akvarieklub
Ølstykke Akvarie Forening
Fraværende var:
Haslev Akvarieforening
I Ole G’s fravær påtog Per sig hvervet som referent.
Dagsorden:
Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt
Pkt. 2: Orientering fra DAU v/formanden:
Formanden orienterede om enkelte punkter fra akvarieweekend og delegeretmøde afholdt den 6. og
7. oktober 2007.
- Der var et beskæmmende lille fremmøde til DAUs weekend-arrangement med konference
og delegeretmøde, som for første gang i længere tid foregik på Sjælland – Især var det
ærgerligt, at Kreds 2-3 kun kunne mønstre fremmøde fra 2 klubber, nemlig Ølstykke der var
med lørdag, hvor 3 mand deltog i DM i akvaquiz, hvor de blev nr. 3. - Kreds 5 vandt DM
over kreds 1 i finalen. Derudover deltog medlemmer fra VAT, der jo var medarrangør af
akvarie-weekenden.
- Om lørdagen var der tre glimrende oplæg om uegnede akvariefisk, truede arter og innovative
arter.
- Om søndagen blev der afholdt HB-møde og delegeretmøde.
På HB-mødet (og senere på delegeretmødet) fremlagde Per Kredsens anke overfor DASformanden over at valget af dommere til kredsbedømmelsen 2 år i træk har involveret
dommere der har haft broafgift på transportomkostningerne. – Per havde fremført at der efter
hans vidende er en pulje i DAS som skulle kunne dække uforholdsmæssigt store udgifter i
forbindelse med bedømmelser.
Der var ingen DAS-repræsentanter tilstede, men det var opfattelsen i HB, at den manglende
regning fra Finn er udtryk for, at hans udgifter er blevet dækket af DAS.
- Der er udsendt et omfattende referat fra delegeretmødet fra Tage Billeskov til klubberne.
Per gik ud fra at alle havde læst det, men havde dog taget nogle punkter ud.
- Opbygning af den nye hjemmeside er overtaget af Rasmus og Tage, der forventer at kunne
præsentere den nye hjemmeside i foråret (2008).
- Rasmus og Lone har været til møde med Skov- og Naturstyrelsen om innovative arter. – Der
var blandt de øvrige deltagere en ”noget akademisk holdning” til emnet og DAU, men DAU
fik vist flaget, og S&N var glade for organisationens interesse og input.

-

DAUs økonomi: Der blev vedtaget en kontingentstigning på 5 kr. til 25 kr. pr. medlem, dog
mindst 150 kr., og højst 1200 kr. Stigningen blev foreslået af hensyn til unionens
driftsunderskud.
- Tid og sted for næste delegeretmødearrangement blev ikke afklaret, da ingen havde lagt
billet ind i forvejen. – Rasmus tager kontakt til Randers og Trekantområdet, som har større
arrangementer på bedding i efteråret 2008.
- DAU-formanden fremlagde under eventuelt sine egne tanker om at nedlægge kredsene. Per
og flere andre deltagere advarede Rasmus om at gøre noget sådant. - Den overvejende
holdning var, at kredsene har stor betydning for samarbejdet mellem klubberne i regionerne.
- Delegeretmødets konklusion var da også, at der skal arbejdes meget mere med ideen, hvis
den skal have sin videre gang på jorden.
- Under punktet valg blev Lone Nørrevang, KAK genvalgt som kasserer, og Johannes Noval,
VAT, blev nyvalgt til næstformandsposten i stedet for Christian Jørgensen, der ikke ønskede
at fortsætte.
Kredsen:
- Sydhavsøernes Akvarieklub har meddelt, at de ikke længere ønsker at deltage i Kredsens
aktiviteter. - Det betyder formentligt, at de heller ikke ønsker at bidrage økonomisk til
kredsens arbejde. - Haslev Akvarieforening har efterhånden ikke været med til møder og
arrangementer i et par år, og har heller ikke betalt kontingent. De har dog ikke meddelt om
de ønsker at deltage i kredsarbejdet eller ej.
Det blev drøftet, hvordan Kredsen skal forholde sig til det. Ifølge vedtægterne er det
frivilligt at deltage i kredsarbejdet.
- Det blev vedtaget, at Kredsen herefter betragter både Sydhavsøerne og Haslev som udtrådt
af kredsarbejdet. Kredsen beklager at der er klubber/foreninger, der ikke ønsker at deltage i
samarbejdet. Foreningerne er dog altid velkomne til at komme tilbage i samarbejdet,
når/hvis de ønsker dette.
- De udtrådte foreninger gøres opmærksom på, at de efter dette referat ikke længere får
tilsendt meddelelser, indkaldelser og referater fra Kredsen, men må søge nævnte oplysninger
på Kredsens hjemmeside.
Pkt. 3: Økonomi v/kassereren:
-

Svenne havde udarbejdet et regnskabsark der blev omdelt. Heraf fremgik det at kredsen
råder over et beløb på xxx,xx kr.
Da vi ikke forventer yderligere regninger fra kredsbedømmelsen, var der enighed om at
udskyde indbetalinger fra klubberne til næste år, når vi har set hvordan Akva-dagen og
kredsbedømmelserne kommer ud økonomisk.

Pkt. 4: Aktiviteter frem til næste møde:
Akva-dag:
- Holbæk var glad for at Kredsen kunne trække 34 betalende deltagere til Akva-dagen i år, og
tilbød at lægge faciliteter til igen, da det ser ud til at vi kan trække folk til Holbæk.
- Der var dog enighed om at fastholde forårets beslutning om at lade Karlemosen stå for
arrangementet, da de nu er så meget på plads, at de kan og gerne vil påtage sig opgaven. –
Det er også spændende at se, om beliggenheden i nærheden af Kbh. kan trække nogle ikkemedlemmer til, hvilket er intensionen; at prøve at tiltrække andre ved at ”annoncere” i flere
akvarie-fora på Internettet, i Køge Lokalradio og i lokalpressen.
- Emner for foredrag til Akva-dagen drøftedes. – Per havde gennemgået programmet for de
sidste fem års Akva-dage, og fremlagde forslag til emner, der ikke havde været på
programmet i den periode.
Det blev dog to andre forslag, der nød fremme da beslutningen skulle tages:

1. Opbygning og pasning af ”Amano-akvarier” (akvarier opbygget som japanske haver)
2. Store sydamerikanske cichlider – deres biotoper, adfærd og pasning.
- Per undersøger pris og om nogen fra Tropica kan/vil påtage sig opgaven (ellers har Cecilia
kontakt til én, der kender til emnet).
Per kontakter Max Bjørneskov for at høre om han vil holde foredraget om de store
sydamerikanske cichlider.
- Ove undersøger om de kan få boligforeningens fælleslokaler på en af nedennævnte datoer,
hvorefter han melder tilbage til Per, der fastsætter datoen og melder ud til klubberne.
Mulige datoer: 24. februar – 2. marts – 9. marts.
- Set i lyset af at to af kredsens foreninger ikke længere bidrager økonomisk, var der enighed
om at have differentieret entré til kredsens arrangementer. – Der var enighed om at
medlemsforeningernes medlemmer betaler 25 kr. i entré, mens udefrakommende (også evt.
medlemmer af Sydhavsøerne og Haslev) betaler 35 kr. i entré.
Per tilbød at lave materiale til opslag og billetter.
- Der var forslag fra Cecilia om at lave en eller flere former for lotteri i forbindelse med Akvadagen, hvor der udloddes sponsorerede præmier.
Der var enighed om at forsøge dette, og medlemsforeningerne opfordres derfor til at forsøge
at skaffe sponsorpræmier hos deres kontakter eller i deres respektive områder!!!
(tilbagemelding til Per).
Kredsbedømmelse:
- Det blev besluttet at afholde kredsbedømmelse søndag den 30. marts 2008 (der afholdes DM
5.-6. april).
Pkt. 5: Orientering fra klubberne:
Haslev:
Ingen fremmødte fra klubben
Holbæk:
Der er ”kun” aktivitet i klubkælderen hver onsdag, hvor 8-12 medlemmer møder op. Har 15
betalende medlemmer.
Karlemoseparken:
Klubben har fået nye lokaler med flere reoler. har for tiden 21 medlemmer. Ny formand har man
også fået. For at have disse lokaler kræves det at hovedparten af bestyrelsen bor i ejendomskomplekset.
Roskilde:
Cecillia refererede fra RAFs arrangement på dyrskuet i Roskilde. – Der havde været meget varmt.
Man havde haft 10 akvarier med og arrangeret konkurrencer med sponsorgaver. Det havde været et
krævende projekt, og resultatet manede ikke til gentagelse, da der var få mennesker fra nærområdet,
og de der besøgte standen, var tilsyneladende ikke foreningens målgruppe. – Der blev dog uddelt en
del brochurer og andet materiale. Der forestår nu et julemøde med banko med flere sponsorgaver.
Lokkemaden til sponsorerne er at de bliver nævnt på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen
overvejer at stille forslag til næste generalforsamling om at gå fra 7 bestyrelsesmedlemmer til 5 og
bibeholde 2 suppleanter. Foreningen har fortsat 1 månedligt møde med foredrag, men der er ind
imellem i stedet for hjemmemøder. – Sidst i samarbejde med VAT, der samtidig holdt deres
fotogruppemøde.
Sydhavsøerne:
Ingen fremmødte fra klubben

Vestsjælland:
VAT har ikke de store afvigelser i aktiviteterne i forhold til det vi plejer at foretage os.
Som Roskilde allerede har nævnt, har vi haft et godt samarbejde med RAF i forhold til bl.a. et
fotogruppemøde, et foredrag af Johannes fra VATs fotogruppe i RAF, samt samarbejde om et par
indkøbsture til Kbh. og Ålborg.
Fotogruppen laver kalender igen i år (kr. 75) + forsendelse (kan bestilles på klubbens hjemmeside).
Der er i klubben et svingende aktivitetsniveau. Grupperne laver mange arrangementer og
mødeaktiviteter, men medlemmerne svigter.
Der er kun få der deltager i ”organiseret” opdræt i klubben. – Dog vandt Thøger Harder 1. kvartal
2007 i DAUs opdrætskonkurrence med flere killi-opdræt. – Thøger hjemtog i øvrigt også 2 1.
pladser og 1 2. plads på årets killi-udstilling i Valby Medborgerhus.
Ølstykke:
Ole G. havde sendt en skriftlig orientering, som Per læste op:
Siden sidste kredsmøde har vi haft et enkelt foredrag, hvor Kasper Rossing fortalte om Diskos.
Forårsafslutningen blev som sædvanligt holdt hos vores kasserer med god grillmad. I efteråret har vi
været på besøg hos Stenløse Dyrehandel, hvor vi fik 20 % rabat. Vi har i klubben haft besøg af KA.
Ellers er året gået med opbygningen af vores store filterprojekt, samt bygning af indvendige
dekorationer i vores forskellige klubakvarier. En proces som vi selvfølgelig vil fortsætte med i løbet
af det nye år.
Pkt. 6: Næste møde.
Afholdes hos Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub onsdag den 23. april 2008 kl. 19.30 på
kredsformandens privatadresse.
Pkt. 7: Konstituering.
Punktet blev glemt på mødet, men Per udsendte samme aften en mail til de involverede klubber:
” Hej alle
Tak for sidst til dem der var med til kredsmødet.
Vi glemte at behandle et punkt på dagsordenen, nemlig pkt. 7 konstituering.
Jeg har fået tilsagn fra Ole G. om at han gerne fortsætter som sekretær.
Jeg håber Svend A. vil fortsætte som kasserer.
Selv vil jeg gerne tage et år til på formandsposten.
Hvis ikke der er nogen der protesterer mod ovenstående, vil jeg indføje dette i referatet fra mødet.
Referat fra mødet følger snarest.
Venlig hilsen
Per”
Da der ikke inden nedenstående dato var indkommet protester, betragtes konstitueringen som
gældende frem til næste konstitueringsmøde.
26-11-2007
Referent: Per Kyllesbech Petersen.

