Kredsmøde den 14. april 2010.
Mødet blev afholdt i Karlemoseparkens lokaler
Deltagere:
Karlemosens Akvarieklub
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
Holbæk Akvarie Klub
Haslev Akvarieforening
Afbud:
Ølstykke Akvarie Forening
Fraværende var:
Sydhavsøernes Akvarieklub
Roskilde Akvarie Forening
Dagsorden:
Pkt. 1: Valg af referent
DAU’s sekretær påtog sig opgaven
Pkt. 2: Valg af mødeleder
Per Kyllesbech Petersen blev valgt
Pkt. 3: Drøftelse og evt. vedtagelse af struktur for det fremtidige samarbejde mellem
foreningerne/klubberne i region Sjælland
DAU har ved vedtægtsændring nedlagt kredsene og i stedet lagt op til et regionalt samarbejde
mellem klubber og foreninger. Hans Ole Kofoed ridsede DAU’s nye tiltag op omkring hvad vi
skulle forstå ved et regionalt samarbejde, hvilket af sted kom en længere debat. Men som
situationen var for øjeblikket, var vi enige om at forsætte det nuværende samarbejde fra den gamle
kreds 2-3, men nu under navnet REGION SJÆLLAND.
En stor del af debatten drejede sig bla om, hvordan man skulle afvikle hjemmebedømmelserne
fremover. Her kunne Hans Ole oplyse, at han havde bedt DAS om at komme med forslag hertil
inden den 1. oktober i år.
Vi var enige om at foreninger, der ikke var medlem af DAU gerne måtte deltage i vores møder, men
vi selvfølgelig skulle præge dem til at blive medlemmer.
Per havde udarbejdet forslag til nye vedtægter for vores samarbejde, hvilke blev vedtaget med et par
ændringer (vedhæftet som bilag).
Carsten fra HAK kunne fortælle, at DAS arbejdede på, at lave regler for en speciel gruppe for
akvarier med plastik planter mm.
Hans Ole kunne oplyse at kredskassen pt. havde en kassebeholdning på 1396 kr.

Pkt. 4: Konstituering
Formand blev Per (Vestsjælland)
Kasserer blev Hans Ole (Holbæk)
Valg af referent skal indgå som første pkt. på dagsordenen fremover.
Pkt. 5: Akvadag 2010
Der var stemning for et Poeciliaforedrag af en foredragsholder fra Jylland, Akva Quiz samt en stor
auktion. Deltagere må højst komme med 10 poser og der fratrækkes 10 % af salgsprisen. Adgang
koster 20 kr., som tilfalder til Regionskassen til dækning af foredragsholder udgift mm.
Der var forslag fremme om Ølstykke ikke kunne påtage sig opgaven i år. DAU’s sekretær
forelægger dette for foreningen.
Pkt. 6: Orientering fra klubberne:
Karlemoseparken:
Har anskaffet et blødgøringsanlæg. Der skal omrokeres i rummene. I øjeblikket har man travlt med
en hel del administrative ændringer. Registrering af akvarier, foderplaner, depositum for at
medlemmer kan benytte klubbens akvarier og meget andet. Man har i øjeblikket 70 akvarier, men
regner med at komme op på 120 når ”ændringerne” i lokalerne er gennemført. Der skal bla.
opsættes en ny akvariereol. Stræber efter kun at have klubakvarier i lokalerne.
Haslev:
Det går fint. 35-36 medlemmer og mødedeltagelsen ligger på 15-20 medlemmer. Har lige haft et
foredrag om CO2- anlæg
Sydhavsøerne:
Ingen fremmødte fra klubben
Holbæk:
Har fået ny formand: Martin Thomsen. 15-20 medlemmer. 8-12 stykker i klublokalet hver onsdag.
Hans Ole og Carsten deltager i regionsmøderne.
Ølstykke:
Ingen fremmødte for klubben
Roskilde:
Ingen fremmødte fra klubben
Vestsjælland:
Der sker ikke meget i klubben for tiden. Største aktivitet er medlemsbladet. Gruppemøderne er
blevet reduceret, og ved sidste afholdte medlemsmøde dukkede der kun 1 medlem op.
Havebassingruppen er heller ikke kommet rigtig i gang endnu efter den hårde vinter.
Pkt. 7: Næste møde.
Er afhængig af hvad Ølstykke siger til AKVA-dagen

