
Referat fra kredsmøde afholdt 25-11-2009 i Karlemoseparkens Akvarieklub 
 
Fremmødte klubber: Karlemosen (3) og Vestsjælland (2). 
Afbud: Haslev, Allan fra Ølstykke, Carsten fra Holbæk, samt Hans Ole fra Holbæk på dagen p.g.a. sygdom. 
 
I Ole G.s fravær påtog formanden sig at skrive referatet. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Orientering fra Kredsen og DAU  

v. kredsformanden 
Herunder drøftelse af DAUs situation efter ord. delegeretmøde 
samt de på delegeretmødet fremlagte ændringsforslag til vedtægterne 

3. Økonomi 
v. kredskassereren 

4. Aktiviteter frem til næste møde 
Forslag om fælles foredrag (en søndag eftermiddag i januar) 
Thue Grum-Schwensen om Poecilia og bevaring af deres hapitater 

5. Orientering fra klubberne: 
Haslev 
Holbæk 
Karlemoseparken 
Roskilde 
Vestsjælland 
Ølstykke  

6. Konstituering 
Valg af formand, kasserer og referent 

7. Næste møde 
 
Ad pkt. 1: 

 Referatet blev godkendt. 
 
Ad pkt. 2: 

 Per henviste til de referater, der er lagt ud på Kredsens hjemmeside, samt det nyligt udsendte 
referat fra delegeretmødet. 
Referaterne blev taget til efterretning uden større debat. 

 Der var stor tilfredshed med afviklingen af Akvadagen, hvor udstillingen af DM-akvarier havde 
trukket mange ”ikke-akvarister” til. – Der var enighed om, at hvis vi en anden gang skal gennemføre 
noget lignende, vil det være en fordel, hvis udstillingsgæsterne kunne købe forfriskninger, 
kaffe/the/kage, sodavand eller øl. – Også vejvisningsskilte i området kunne forbedre 
opmærksomheden om arrangementet. 
Per takkede alle der havde deltaget i planlægning og udførelse af akvadagen, og han fremhævede 
Hans Ole, der havde gjort et godt PR-arbejde og Karlemoseparkens bestyrelse, der havde lagt 
mange timers arbejde i forberedelserne og i gennemførelsen af opstilling og udstilling, samt på 
Akvadagen (kantine, kasse og auktion). 

 Per fremhævede vigtigheden af at Kredsens klubber deltager i DAUs ekstraordinære 
delegeretmøde i forbindelse med Nivå-Kokkedals Akvadag den 28. februar 2010. – Det ordinære 
delegeretmøde kom ikke til nogen konklusioner vedr. vedtægtsændringerne, og der blev heller ikke 
valgt nogen ny formand. – Hvis DAU skal overleve, er det vigtigt, at Kredsens klubber bakker op om 
DAU ved at møde frem den 28. februar. - Der var dog enighed blandt de fremmødte, om at 
Kredssamarbejdet skal fortsættes i én eller anden form uanset udfaldet af DAUs ekstraordinære 
delegeretmøde. 



Per opfordrede klubberne til at diskutere ændringsforslagene i bestyrelserne og evt. komme med 
ændringsforslag, eller give udtryk for accept eller disaccept af de fremlagte ændringsforslag. -  
Det var holdningen blandt de fremmødte, at ændringsforslagene er acceptable og nødvendige i 
situationen. 
Da fremmødet var så lille, blev Kredsens fremtidige struktur/tilhørsforhold ikke drøftet nærmere. 

 
Ad pkt. 3: 

 I Hans Ole fravær ved mødet, forelagde Per de tal, han havde modtaget fra Hans Ole via mail: 
Overskud ”Landsstævne” 1240,00 
Kassebeholdning pr. 1.11.2009 2311,75 
Foreninger til gode*   500,00 
Kassebeholdning til disp. 1.11.2009 1811,75  
*Det er VATK og Haslev der har penge tilgode (ikke tilbagebetalt depositum fra udstillingen).  
Send Hans Ole (ilho@webspeed.dk) et kontonr. - og han vil overføre pengene snarest. 
Hans Ole gav i mailen udtryk for at han også fremover gerne vil tage sig af klubkassen. 

 Karlemosen oplyste, at deres overskud fra salg af ”nydelsesmidler” var på 2.917 kr. 
 
Ad pkt. 4: 

 VATK havde under Akvadagen kontakt til Thue Grum-Schwensen, der er formand for Poecilia 
Scandinavia, om han vil komme til Sjælland og holde sit foredrag om Levendefødende tandkarper 
og bestræbelserne for at bevare deres naturlige levesteder. – Prisen for foredraget vil blive 
kompensation for transportudgifter, omkring 600-800 kr., da Thue bor i Midtjylland. – VATK 
forespurgte om der var interesse for en fælles foredragsdag, evt. en søndag eftermiddag i januar 
2010. - P.g.a. det ringe fremmøde var der enighed om at melde forespørgslen ud til klubberne for 
at høre om der er interesse for den ekstra aktivitet, eller om foredraget evt. kunne blive en del af 
en kommende akvadags program. 

 Spørgsmålet om hvorvidt Kredsen skal afholde en akvadag i efteråret 2010 blev der, af ovennævnte 
grund, heller ikke taget stilling til. 

 VATK planlægger at arrangere en udflugtstur til Credo og et par akvarieforretninger i Ålborg til 
foråret (evt. i marts). – VATK forespørger om der er interesse fra Kredsens øvrige klubber for at 
deltage i turen. – Karlemosen udtrykte interesse for at deltage i begge forespørgsler. – Per 
udsender særskilt opfordring ud til klubberne. 

 Hjemmebedømmelse i Kreds-regie: 
Der var enighed om at forsøge at fastholde traditionen om at afholde en fælles 
hjemmebedømmelsesrunde i form af et kredsmesterskab i hjemmebedømmelse. 
Bedømmelsen blev fastsat til søndag den 21. marts 2010. 
Klubber der er interesseret i at deltage i ovennævnte arrangement bedes melde tilbage til 
kredsformanden inden 15. januar, om man ønsker at deltage, a.h.t. bestilling af dommere. 
Da der på DAUs delegeretmøde ikke blev fastsat en dato for DM i hjemmebedømmelse, er det 
usikkert om der bliver afholdt DM. –  (Normalt afholdes DM 1. weekend i april). 

 
Ad pkt. 5: 

 Karlemosen: 
Har ikke haft mange aktiviteter ud over de ugentlige klubaftener, da der har været nok at se til med 
akvadagen og udstillingen. 
Der har dog været tid til et besøg i en 2 år gl. akvariebutik ”Fik’ken” på Amagerbrogade. 
Derudover er flere i gang med at lave baggrunde i Alfix. 
Det er besluttet at indkøbe et blødtvands-anlæg, så man kan komme i gang med at eksperimentere 
med lidt vanskeligere opdræt, der kræver blødt vand. 
Der er kommet enkelte nye medlemmer, og man planlægger at få holdt et par foredrag i det nye år. 
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 Vestsjælland: 
Aktivitetsniveauet er for nedadgående, da medlemmerne svigter med fremmøde til møderne. 
Har dog haft en god Havebassin-sæson med godt fremmøde. 
Et af klubbens bestyrelsesmedlemmer, Bjarne Larsen, har lavet og fremført et billedforedrag, hvor 
han fremviser et stort udvalg af rejearter, og hvor han taler om sine erfaringer med pasning opdræt 
af flere forskellige rejearter. – Et interessant foredrag. 
Udgiver stadig medlemsbladet og en 2010-kalender med bl.a. billeder taget hos Hans Ole, HAK. – 
Kalenderen kan erhverves for 50 kr. ved henv. til Per (per@kyllesbech-petersen.dk). 

 
Ad pkt. 6: 

 Da ingen af klubberne på forhånd havde indstillet nogen kandidater til posten som formand, trods 
Pers ønske om at blive afløst, indvilligede Per i at fortsætte endnu et år på formandsposten. – Hans 
Ole havde som tidligere nævnt givet udtryk for at han gerne fortsat vil bestyre kredskassen, og da 
Ole G. ikke kunne protestere, faldt konstituringen ud som følger: 

 Formand: Per Kyllesbech Petersen, VATK (per@kyllesbech-petersen.dk). 

 Kasserer: Hans Ole Kofoed, HAK (ilho@webspeed.dk) 

 Referent: Ole G. Nielsen, ØAK (Ole.G@privat.dk) 
 
Ad pkt. 7: 

 Næste kredsmøde blev fastsat til onsdag den 14. april 2010. – Mødested blev ikke aftalt, men 
frivillige kan melde sig til formanden. 

 
 
 
Referent: Per Kyllesbech Petersen  
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