Egedal Akvarieforening - Holbæk Akvarie Klub - Karlemosens Akvarieklub - Københavns Akvarieforening Roskilde Akvarieforening - Storkøbenhavns Akvarie Klub - Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub
Referat fra messeudvalgsmøde i DAU Region Sjælland.
Hvor?:

Allan Roslund, Tyttebærkæret 11, 2670 Greve

Hvornår?: 24.04.2019, kl. 19:00
Hvem?:

Holbæk Akvarieklub, Hans Ole Kofoed
Roskilde Akvarieforening, Ole Pedersen
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub, Per Kyllesbech Petersen
Egedal Akvarieforening, Jan Lyngdorf
Københavns Akvarieforening, Allan Roslund og Arne Toftlev
Storkøbenhavns Akvarie Klub, Bjarne Halgreen (også KA)

Dagsorden:
1. Definition af messeudvalgets område og standarder
a. Bindeled mellem eksterne (Køgemessen, Vor levende Hobby etc.)
messer/udstillinger og regionens klubber/foreninger
b. Arrangør af messer og udstillinger
c. Arrangør af mindre events
I. Akvadage med 2 eller flere foreningers deltagelse
II. Foredragssamarbejde med 2 eller flere foreningers deltagelse
d. Definition af messer, udstillinger og akvadage
I. Hvornår har vi kommercielle partnere med?
II. Hvornår har vi auktioner med, og hvornår har vi ikke?
2. Forslag: Akvadag/-weekend i City2 – september-oktober
a. Køgemessen
3. ” Opvarmning”: Begynd overvejelser omkring deltagelse i Vejlemessen
4. Egentlig messe i 2020?
5. Eventuelt
Som referent valgtes Per Kyllesbech Petersen, Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub.
Ad dagsordenspunkt 1 - Definition af messeudvalgets område og standarder
H.O.K. mente at udvalget skulle definere sit kommissorium.
Det er udvalgets opgave at udarbejde forslag til fælles aktiviteter i regionens
område, ud fra et ønske om at skabe mere udadvendthed i forhold til
akvarie-interesserede i og udenfor klubberne/foreningerne.
Det er udvalgets opfattelse, at alle klubber/foreninger i regionens område
kan deltage i udvalgets arbejde (uanset tilknytning til DAU).
Det er/kan være udvalgets opgave at:
a. Foreslå fællesaktiviteter i forbindelse med messer o.lign. eksterne
arrangementer.
b. Foreslå fællesaktiviteter i regionens regi, f.eks. hvis en klub/forening
ønsker at arrangere egen
Akvadag, evt. med auktion
Foredragsdag, evt. med nyheder fra leverandører til hobbyen, eller
Ture med bred interesse for medlemmer i regionens klubber/foreninger.
Messer: Det blev foreslået at starte småt op ved f.eks. at deltage i
professionelle messer (Køgemessen – Vor levende Hobby, Vejlemessen),
før vi evt. kaster os ud i at arrangere egen messe.
c. Foredrags-samarbejde. – Det kan være dyrt at arrangere foredrag i de
enkelte foreninger. – Det foreslås derfor, at foreningerne samarbejder i
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forbindelse med rekvirering af foredragsholdere ved at melde egne
foredrags- eller tur-arrangementer ud – evt. gennem dette udvalg – og
invitere andre klubber/foreninger med til arrangementet og også dele
udgifterne dertil.
Emneforslag med fælles interesse:
Tropica med planteforedrag, evt. besøg
Foredrag om Randers Regnskov, evt. besøg
Zoologiske havebesøg / -foredrag
Der opfordres til at klubberne/foreningerne melder ud til de andre
klubber/foreninger, når de har noget på programmet, der har bred
interesse, og invitere til at deltage – gerne med deltagerbetaling.
d. Forslag til definition af forskellige typer akvadage:
1. Akvadage med foredrag, evt. deltagelse af professionelle (forretninger,
producenter o.lign.) og auktion af fisk, planter og brugt udstyr.
2. Akvamarkeder med ”loppemarked” hvor der kan sælges alt med
relevans for akvariehobbyen, evt. med deltagelse af både amatører og
professionelle.
3. Akvamesser, både egne arrangementer og eksterne arrangører, med
klub-/forenings-stande, professionelle stande (ikke privat salg).
Situationen vil definere hvilket af disse arrangementer der anvendes.
Ad dagsordenspunkt 2 – Forslag: Akvadag/-weekend i City2 – september-oktober 2019
+ tilføjet pkt.: 2a. Køgemessen 23-24. november 2019
KA fremkom med et forslag til en akva-weekend i september eller oktober 2019.
De tre fra KA havde været på ekskursion i City2, hvor de havde talt med en
ansvarlig for centret. – De kunne fortælle, at de havde set på flere tomme
forretningslokaler og et ledigt mødelokale, der kunne stilles gratis til rådighed for
et evt. kommende akvadags-arrangement. – Også City2’s centerplads kunne
benyttes gratis.
KA havde taget billeder af lokaliteterne, der kunne stilles til rådighed.
Hvis der bliver enighed om et weekend-arrangement, kan lokalerne stilles til
rådighed fra torsdag til mandag. Ved et éndags-arrangement kan lokalerne også
benyttes over flere dage til opstilling og nedtagning.
Forslaget affødte flere spørgsmål:
Hvem står for forsikring – City2 eller os som arrangører? – Dette undersøges!
(BH).
Hvordan er det med el og vand? – Der er mange stikkontakter og der er toilet
med gulvafløb tilknyttet hvert forretnings-lokale!
De foreslåede foredrag er mange og korte. – Skal de henvende sig til hobbyfolk
eller publikum uden megen erfaring i akvariehold? – Det er kun et forslag.
Foredragsdelen tilrettelægges på et senere møde!
De deltagende klubber/foreninger skal selv sørge for borde og andet materiale. –
Lokalerne er helt tomme!
Forslaget blev taget godt imod. – Der var dog skepsis i forhold til et weekendarrangement.
Deltagerne skal nu forelægge forslaget og lodde stemningen i ”baglandet”, og
de melder tilbage til udvalgsformanden Bjarne Halgreen inden næste
udvalgsmøde.
Der udvikles derefter en detailplan på næste udvalgsmøde, der skal holdes
inden august 2019.
Hvad forventes der af de deltagende klubber/foreninger?
Det foreslås at klubberne/foreningerne på forhånd tilrettelægger klubstande
Side 2 af 3

Egedal Akvarieforening - Holbæk Akvarie Klub - Karlemosens Akvarieklub - Københavns Akvarieforening Roskilde Akvarieforening - Storkøbenhavns Akvarie Klub - Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub
med info-materiale om klubben/foreningen – gerne med ét eller flere
udstillingsakvarier, samt stiller med tilstrækkeligt mandskab til opstilling og
bemanding i udstillingsperioden.
Det foreslås at man medtager lister til opsamling af mailadresser på
interesserede evt. nye medlemmer (Husk at oplyse om hvordan adresserne
opbevares og bruges) (persondataloven).
Husk også at alt materiale skal medbringes (forlængerledninger, tilstrækkeligt
antal fordelingsdåser, filtre, luftpumper, vandslanger, spande, akvarievand,
evt. klæde/duge, samt div. infomateriale).
Tid og sted samt økonomi:
Det foreslåede tidspunkt for afholdelse af akvadag(e) i City2 er 1. weekend i
oktober 2019. – Antallet af dage afgøres på næste møde når
klubberne/foreningerne har meldt tilbage.
Det tilstræbes at begrænse budgettet (færre foredrag – lave
transportomkostninger). – Budgettet skal afspejle klubberne/foreningernes
økonomiske formåen (mange har få medlemmer og lille driftskapital). –
Udvalget foreslår et max. på 1.000-1.500 kr. pr. klub/forening.
Ad dagsordenspunkt 2a - Køgemessen 23-24. november 2019
Det blev besluttet at hver klub/forening selv tilmelder sig til Køgemessen den
23.-24. november 2019. – Dette kan gøres på https://www.akvariemesse.dk/. Der
var mest stemning for at opstille klub-/foreningsstande spredt i stedet for
samlet.
BH kontakter arrangørerne for at tilbyde hjælp til evt. foredrag.
Ad dagsordenspunkt 3 – Vejle Messen 22.-23. februar 2020
Der blev forespurgt om hvor mange klubber/foreninger der påtænker at stille med
udstillingsstand og evt. klubakvarie i klasse 2 til bedømmelse i DM i klubakvarie.
Kun KA planlægger at stille op til DM konkurrencen.
De andre klubber/foreninger mente sig ikke i stand til at skaffe mandskab til
opgaven. – De opfordres dog til at genoverveje deltagelse.
Ad dagsordenspunkt 4 – Messe(r) i 2020
Vi kan også i 2020 forvente at kunne låne gratis udstillings- og foredragslokaler i City2. – Vi afventer dog at se resultatet/succesen af en evt. akvadag i
2019 i City2 inden der tages stilling til dette.
Hvis der gennemføres en Vores levende Hobby i Bellacentret i 2020, vil der
også her være mulighed for at lave en koordineret indsats på den messe.
Ad dagsordenspunkt 5 - Eventuelt:
Næste møde i messe-udvalget afholdes onsdag den 12. juni kl. 19.00 hos
Hans Ole Kofoed, Valmuevej 6, 4300 Holbæk.

Referent:

Per Kyllesbech Petersen, Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub.
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