Referat af Regionsmøde 29-11-2011 afholdt i Karlemosens Akvarieklubs lokaler
Til stede:

Gersagerparkens Akvarieforening
Karlemosens Akvarieklub
Roskilde Akvarieforening
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
Ølstykke Akvarieforening

Afbud:

Holbæk Akvarieklub (2)

3
3
2
1 (referent)
3

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Orientering fra formanden
Herunder evaluering af Akva-dagen i Karlemosen og
evt. fastlæggelse af tid og sted for næste Akva-dag
4. Økonomi
Herunder opgørelse over økonomien for Akva-dagen
og evt. fastsættelse af regionskontingent
5. Aktiviteter i Regionen
Herunder fastlæggelse af klub- og regionsmesterskaber i hjemmebedømmelse
(DM er fastsat til 31. marts-1. april).
Evt. andre aktiviteter
6. Orientering fra klubberne/foreningerne
7. Fastlæggelse af næste møde
Ad pkt. 1: Valg af referent:
Da ingen ønskede at tage referat, påtog formanden sig rollen som referent.
Ad 2: Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet godkendt.
Ad pkt. 3: Orientering fra formanden:
Per indledte med et par servicemeddelelser:
Generalforsamling i DAU foregår søndag den 4. marts 2012 kl. 13.00 på Damhavens Skole i Vejle. - Per
opfordrede klubberne til at møde op med repræsentanter
Per nævnte DAU’s nyhedsbrev og opfordrede alle at tilmelde sig, hvis de ikke allerede modtager det. Han mindede klubberne om at de kun kan tilgå Foreningsservice på DAU’s hjemmeside ved at betale
kontingentet hvorved formanden får tilsendt brugernavn og kodeord.
Et spørgsmål om rettidig indbetaling af DAU-kontingent blev besvaret af Ole G.:
Som udgangspunkt januar måned. - Betaling efter 1. februar medfører tab af adgang til Foreningsservice
indtil betalingen er registreret. - Hvis betaling ikke er sket inden afholdelse af generalforsamling (for 2012,
den 4. marts) medfører det også tab af stemmeret ved generalforsamlingen.
Evaluering af Akva-dagen:
Per gav udtryk for at det var et godt arrangement - Karlemosen gjorde et stort arbejde med alt det
praktiske - især var Peters idé med sponsor-ting og -præmier vellykket - rigtig godt gået.
Rejeshoppens stand var et plus for arrangementet og vi bør kontakte ham igen næste år + evt. andre. Hvis nogen kender nogen må de meget gerne melde ud, evt. på næste møde.
Auktionen forløb også rigtig godt - Kim og Peder var et godt team. - Per spurgte folkene fra Ølstykke om vi
kan regne med dem (i hvert fald Kims edb-system) til næste år - Ølstykke mente at de begge er friske på
en gentagelse til næste år. - Allan spørger dem for en sikkerheds skyld og melder tilbage på næste møde.
Peter fra Karlemosen udtrykte utilfredshed med at kassen og byttepengene ikke var klar fra starten af
indskrivningen. - Han spurgte om vi evt. kunne lade den arrangerende klub sørge for dette og så bagefter

afregne med regionskassen. - Ingen havde noget imod dette, men for at undgå misforståelser, besluttes
det på næste møde hvem der står for dette på næste Akva-dag.
Klistermærkebilletterne var en god idé, men da der var lodtrækning på nummeret, manglede der en
ekstra mærkat til at bruge ved lodtrækningen. - Per lovede at lave en ny model til næste år.
Rejeshoppen havde en stand. - I sted for standleje (som han andre steder giver 200 for) sponsorerede
Michael 500 kr. til rejeforedraget.
Da foredragsholderne var egne medlemmer, der kun ønskede rejseomkostningerne betalt, blev pengene
fordelt med 200 kr. til hver foredragsholder. - Der var således et overskud til Regionen på 100 kr. på
standen.
Der var enighed om at arrangere en Akva-dag igen i 2012.
Gersagerparkens Akvarieforening tilbød at stå for arrangementet, og havde allerede undersøgt
mulighederne for at få lokaler til formålet. - De har mulighed for gratis at benytte lokaler i Greve
Borgerhus.
Gersagerparken spurgte ind til det praktiske og økonomiske i forhold til arrangementet, og fik svar fra
flere sider, bl.a. hvem der betaler foredragsholdere - hvordan evt. overskud/underskud fordeles.
Det blev oplyst at udgiften til foredragsholdere står Regionen for. - Udgiften tages fra entré-indtægterne
der fordeles med 50% til Regionen og 50% til den arrangerende klub. - Regionen får derudover 10% af
auktionspriserne. - Salg af mad og drikkevarer står den arrangerende klub for og den tager selv
overskuddet og et evt. underskud.
Et eventuelt underskud for Regionen dækkes ligeligt af de tilsluttede klubber/foreninger i form af
opkrævning af Regionskontingent (ved slunken kasse betaler hver klub/forening 200 kr. til
Regionskassen).
Regionens penge bruges til at arrangere det årlige Regionsmesterskab i hjemmebedømmelse i marts
måned (til transportudgifter og udgifter til forplejning undervejs).
Tidspunktet for næste års Akva-dag drøftedes.
Ole G. kunne oplyse at Michael fra Rejeshoppen allerede har booket begge Køge-haller for en messe
igen i 2012, hvor bl.a. DAU planlægger at lægge et DM i klubakvarier i klasse 2 og klasse 3. - Det
forventes også at flere af specialforeningerne udstiller. - Bl.a. har Killeselskabet lagt deres årlige
Killiudstilling, der traditionelt har været afholdt i Valby Medborgerhus, på Køge-messen.
Messen afholdes den 29.-30. september 2012.
På den baggrund var der enighed om at et ønske fra Gersagerparken om at arrangere en
udstilling/konkurrence i forbindelse med Akva-dagen, ikke er relevant i denne omgang.
Der var også enighed om at afholde Regionens Akvadag én af de tre første søndage i november, for at få
lidt afstand til messe-arrangementet. - James kontakter Greve Borgerhus og laver aftale for én af nævnte
søndage i november. - James melder tilbage til Per.
Forslag til foredrag på Akva-dagen:
1. Malawisøen og dens biotoper og hvordan vi dekorerer akvarie i forholdt til det - Kasper Rossing
(foredragsholder under DAU)
2. Akvarieplanter og plantebiotoper - evt. én fra Tropica*
3. Alternative foredragsemner: Killifisk og Saltvand
* James kontakter Nivå for at få navn på den person der lavede foredrag på deres messe, og melder
tilbage til Per.
Per undersøger mulighederne og priser for foredragene.
Per laver program i A4 (pdf) som tidligere år og laver forslag til plakat i A3-størrelse, som James har
mulighed for at få printet ud i et antal eksemplarer til ophængning i lokalområderne.
Per udformer forslag til pressemeddelelse, der skal være noget tidligere ude end i år.
Der blev opfordret til at klubberne tager kontakt til den lokale presse med forslag om at lave en serie
artikler om akvarister og det at være akvarist.
Referenten efterlyser forslag til hvem der kan/vil stå for Akva-quiz’en i 2012.
Ad pkt. 4 økonomi:
I Hans Oles fravær fremlagde Per de “økonomiske nøgletal”.
Overskuddet på Akva-dagen var i år:
2.122,00 kr.
Kassebeholdningen er d.d.:
3.165,25 kr.
Dette resultat og forventede indtægter fra næste Akva-dag skulle kunne dække ovenstående ambitioner
om foredragsholdere med større transportomkostninger og evt. salær.
Der var enighed om at der derfor heller ikke opkræves Regionskontingent denne gang.

Ad pkt. 5: Aktiviteter i Regionen:
Af andre aktiviteter drøftedes afvikling af klub- og regions-mesterskaber i hjemmebedømmelse.
DM i hjemmebedømmelse afholdes 31. marts-1. april 2012.
Der var derfor enighed om at afholde klub- og regionsmesterskaber søndag den 25. marts 2012.
Hvis der i klubberne er flere tilmeldinger i én eller flere klasser, vurderer bestyrelsen om der er behov for
forinden af få bedømt akvarierne af en uddannet dommer; ellers vurderer bestyrelsen hvilke akvarier der
er egnet til bedømmelse.
Hvis bestyrelserne skønner der er behov for egen klubbedømmelse, arrangerer bestyrelserne selv dette
og bestiller selv dommere, samt afholder udgifterne til dette.
Dette skal være afviklet inden den 18. marts, der er sidste tilmeldingsfrist for deltagelse i
regionsbedømmelsen.
Resultatet af regionsbedømmelsen kan danne grundlag for klubmesterskaber, hvis disse ikke er afholdt.
Per bestiller dommere til regionsbedømmelsen og kører dommerne rundt til de deltagene akvarister. - Per
tager billeder/video af de deltagende akvarier til fremvisning på Regionens hjemmeside.
Per sender opfordring ud til klubberne/foreningerne i god tid inden marts måned, så alle kan nå at vurdere
om der er basis for selvstændige klubbedømmelser.
Klubberne/foreningerne melder tilbage til Per så hurtigt som muligt. - Tilmeldingsskema udformet af
Ølstykke bliver lagt ud med link på hjemmesiden.
Der var enighed om at Regionen og de deltagende klubber/foreninger deler udgifterne til
regionsbedømmelsen ligeligt.
Ad pkt 6: Orientering fra klubberne/foreningerne:
Gersagerparkens Akvarieforening:
Har fået en hel del akvarier fra Holbæk Akvarieklub, der har fået frataget sit klublokale af Holbæk
Kommune, og ikke fået tilbudt et brugbart alternativt lokale. Derved har Gersagerparken nu fået fyldt ders
klublokale helt op med akvarier.
De planlægger at starte et projekt op med dekorationer til udstillingsakvarier.
Foreningen har p.t. 10 medlemmer.
Karlemosens Akvarieklub:
Er i gang med at lave luft-anlæg til alle akvarier. - Der sættes store pumper op og der trækkes nye rør. Der laves flere kredse, så trykket kan opretholdes.
Klubben har anskaffet et brugt blødtvandsanlæg, som de skal have gang i i nærmeste fremtid.
Klubben mangler at gøre et sidste rum klar til brug.
Man er i gang med forberedelserne til den kommende hjemmebedømmelse, som klubben deltog i for
første gang sidste år, idet de har haft én af sidste års dommere, Niels Schønberg, nede og holde foredrag
om emnet klargøring til hjemmebedømmelse.
Karlemosen har p.t. 25 medlemmer.
Roskilde Akvarieforening:
Roskildes medlemsgrundlag er ikke så stort, men bestyrelsen bestræber sig på at forvandle
akvarieholderne til akvarister.
Bestyrelsen har trukket på ældre medlemmers erfaringer og brugt dem som foredragsholdere.
Medlemmerne er for de flestes vedkomende “gengangere” - kun lille tilgang af nye. - Man håber på at få
nogen af de gamle medlemmer tilbage, der forlod foreningen, da den tidligere formand “slap tøjlerne”.
Roskilde har p.t. ca. 10 betalende og 6 æresmedlemmer.
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub:
I mangel af klublokale er de gået over til månedlige hjemmemøder hos klubmedlemmer og besøg hos
akvarister udenfor klubbens medlemsskare, forretnings- og klub-besøg, foderture o.lign. aktiviteter.
Har for nylig bl.a. været på besøg i Gersagerparken og efterfølgende hos ét af deres medlemmer,
Thomas Breuning.

Alle møder holdes nu med tilmelding, da der ofte er så få deltagere, at aflysning kan komme på tale.
Holder i år julefrokost i stedet for det traditionelle julemøde med gløgg og æbleskiver.
Har planer om et møde hos én der opdrætter maller og 1-2 møder hos medlemmer og måske en
foredragsaften en gang i foråret.
Formentlig ingen deltagelse i hjemmebedømmelseskonkurrencen fra VATK’s side.
Vestsjælland har p.t. 33 medlemskaber (familie- og enkelt-).
Ølstykke Akvarieforening:
Der er en begyndende interesse for saltvandsakvarier i foreningen
Ølstykke har p.t. 44 medlemmer, der møder talstærkt frem, hvilket til tider er et problem p.g.a. for lidt
gulvplads i lokalet, der rummer en hel del større akvarier.
Ofte tilbringes møderne stående aftenen igennem.
Ad pkt. 7 Fastlæggelse af næste møde:
Næste møde afholdes torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 i Ølstykkes lokaler under Jørlunde skole,
Roskildevej 22, 3650 Ølstykke
GPS-koordinater:
Longitude

12.1648480

Latitude

55.8147990

Referent: Per Kyllesbech Petersen, VATK

