
Referat fra Regionsbestyrelsesmøde afholdt 20-11-2013 
I Karlemosens Akvarieklubs lokaler 
 
 
Fremmødte: 
Roskilde Akvarieforening 
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub 
Hobæk Akvarie Klub 
Ølstykke Akvarieforening 
Gersagerparkens Akvarie Forening 
Karlemosens Akvarieklub (referent) 
 
Dagsorden: 
Valg af referent: 
Svend Mortensen, Karlemosens Akvarieklub 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referatet blev godkendt 
 
Orientering fra formanden: 
Formanden fortalte at hjemmebedømmelsen gik godt også med de sædvanlige forsinkelser, og 
akvadagen i Ølstykke var godt besøgt, hvor der var 2 gode foredrag, og så mente, den nuværende 
formand, at der skulle nye kræfter til p.gr.af at Vestsjællands Akvarie og Terrarieklub har haft posten 
i ca. 10 år. (De fremmødte klubber syntes at formanden skulle fortsætte.) 
 
Økonomi: 
Der bliver overført 771 kr. ved at der havde været et par store poster bl.a. et foredrag.  
Forplejningen til regionsmøderne, står den enkelte klub, som holder mødet. 
 
Aktiviteter i Regionen: 
Hjemmebedømmelserne afholdes d. 30. marts 2014, tilmeldingsfristen er senest d. 15.marts 2014. 
Klubberne indstiller selv til DM. 
Der afholdes ikke akva-dag i 2014 p.gr.af at der afholdes Akvariemesse i Køge over 2 dage.  
Ølstykke Akvarieforening afholder akva-dagen i 2015. 
Der vil blive afholdt en Foredragsdag i Ølstykke d. 21. september 2014, forslag til foredrag sendes til 
Per senest d. 15. marts 2014. 
 
Orientering fra klubberne/foreningerne: 
Gersagerparken: Er i gang med udvidelse af klubben, samt opstart af ny hjemmeside, har fået et 
samarbejde med garagefisken.dk 
Roskilde: Har fået 3 nye medlemmer, har ikke så mange foredrag men sidder og ser film 
Vestsjælland: Der er stigende interesse, og der er booket en rundvisning på ’den blå planet’ d. 26. 
januar 2014, hvor der er åbent for tilmeldinger, efter først til mølle princip, sidste tilmelding er d. 15. 
januar 2014 og turen koster 220 kr./person. 
I de resterende klubber var der ikke det store der skete. 
 
Fastlæggelse af næste møde: 
Næste møde afholdes den 24. april 2014 kl. 19.00 hos Gersagerparken Akvarieforening, 
Gersagerparken 52, stuen, 2670 Greve.  
Man mødes i klublokalet, og mødet bliver afholdt i beboerhuset. 


