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Referat fra bestyrelsesmøde i DAU Region Sjælland. 

Hvor?:   Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub, Skovagervej 14, Ringsted 

Hvornår?: 14.04.2015, kl. 19:00 

Hvem?: Gersagerparkens Akvarieforening  .......... Deltog ikke 
 Haslev Akvarieforening  ......................... Deltog ikke 

 Holbæk Akvarieklub  ............................. 1 
 Karlemosens Akvarieklub  ...................... 1 

 Roskilde Akvarieforening  ....................... 2 
 Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub .... 1  
 Ølstykke Akvarieforening ....................... 5 

 
Dagsorden: 

 1. Valg af referent (Vestsjælland) 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Orientering fra formanden  

4. Økonomi  
5. Aktiviteter i Regionen: 

    Fastlæggelse af program for Akva-dag (1. nov. 2015?) 
    Hvor, hvornår, quiz, hvilke foredrag/-holdere, auktion – hvem gør hvad? 
6. Orientering fra klubberne/foreningerne 

7. Konstituering (valg af formand og kasserer) 
8. Fastlæggelse af næste møde 

 
Ad dagsordenspunkt 1 - Valg af referent 

Per Kyllesbech Petersen, Vestsjælland 

 
Ad dagsordenspunkt 2 - Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 
 

Ad dagsordenspunkt 3 - Orientering fra formanden  
Per havde, iflg. vedtagelse på sidste møde, inviteret formanden for Aktive 
Akvarister Øresund, Niels Christian Mohr, med til mødet. - Han kunne dog 

ikke være fremme til et møde så tidligt på aftenen, så han takkede nej til 
invitationen. - Hvis bestyrelsen stadig ønsker en dialog med AAØ, skal mø-

detidspunktet nok rykkes til 19.30 eller 20.00, afhængig af køretid til mø-
destedet. 
DAU: 

DAU har haft generalforsamling 21. februar i Vejle i forbindelse med Vejles 
Akvariemesse. 

Efter alt at dømme (hvis ingen andre melder sig), holdes DAU’s generalfor-
samling også i Vejle i 2016 i forbindelse med Akvariemessen. 

Ole G. Nielsen, ØAF satte sit mandat, som sekretær til rådighed, og Tage 

Billeskov trak sig som næstformand og web-administrator. 

Nyvalgt til bestyrelsen: Sekretær blev Ervin Petersen, Vejle, og Kenni Ot-

kjær, Viborg blev nyvalgt og konstitueret som næstformand. 

Per Kyllesbech Petersen påtog sig opgaven som web-administrator, med 
bl.a. ansvar for opgradering af DAUs hjemmeside til seneste Joomla-

version (3.4.1). 
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Det forventes at den nye version “går i luften” omkring 1. maj. 

Der blev afholdt DM i hjemmebedømmelse i søndags, den 12. april. Der 

var tilmelding til tre klasser, men der blev kun bedømt i 2 klasser - klasse 
2 og 5. Det blev en dyst mellem hovedstaden og Region Sjælland. - Resul-
tatet og video fra konkurrencen kan ses på DAUs hjemmeside. 

Region Sjælland: 

Regionens hjemmebedømmelse blev aflyst, da der kun kom 2 tilmeldinger 

i 2 klasser. - Regionens klubber blev opfordret til selv at melde deltagere til 
DM. VATK tilmeldte Allan Morgen til deltagelse i klasse 2. Ølstykke tilmeld-
te Peder Bach i klasse 5. - Begge vandt DM i deres klasse. 

Generelt: 

Husk KA’s 100 års jubilæum 9. og 10. maj – Per opfordrede klubber-

ne/foreningerne til at tilmelde sig DM i aqua-quiz, der afholdes kl. 12.00 
lørdag den 9. – Der kan tilmeldes på dagen. 

Per opfordrede klubber/foreninger og deres medlemmer til at deltage i 

DAU’s aktiviteter f.eks. Akva-dage - Hjemmebedømmelser - Opdrætskon-
kurrencen - DAU’s generalforsamling. 

På forespørgsel oplyste Hans Ole, der er formand for DAU, at han deltager 
i KA’s jubilæumsfest, og han vil her overrække KA en kopi af et meget 
gammelt linoleumstryk, et tryk, der også kan bruges i andre anledninger, 

hvor man ønsker at markere en særlig begivenhed. 

Ad dagsordenspunkt 4 – Økonomi 

Regnskabet blev fremlagt til godkendelse. Saldoen på kontoen, som er en 
særlig konto i forb. med kassererens egen bankkonto (for at undgå for-
eningsgebyrer) udviste et plus på kr. 1.210,25 efter at Roskilde, Vestsjæl-

land, Ølstykke og Holbæk har betalt det vedtagne éngangs-kontingent på 
250 kr. Der mangler således indbetaling fra Karlemosen og Gersagerpar-

ken. 
Henrik fra Karlemosen mente at de havde betalt kontingent, men vil un-

dersøge om der er tale om en misforståelse, således at der kun er betalt 
DAU-kontingent, og ikke Regions-kontingent. 
Kontingentet kan indbetales på Kt. 1726 8973177541. 

Regnskabet blev derefter godkendt. 

 

Ad dagsordenspunkt 5 - Aktiviteter i Regionen 

 Akva-dagen 
På sidste møde blev det vedtaget at spørge Karlemosen om de var inte-

resseret i at afholde akva-dagen. 
Karlemosen har takket nej til tilbuddet, da de bl.a. har selvstændige 

planer, og har problemer med den siddende bestyrelse i boligforeningen. 
Ølstykke fastholdt sit tilsagn om at overtage akva-dagen hvis Karlemo-

sen ikke kunne/ville, trods egne problemer med lokaler. 
Af ovennævnte årsager har Ølstykke ikke kunnet komme op med en ek-
sakt dato og adresse. 

Af samme årsag er der heller ikke bestilt foredragsholdere. 
Det blev besluttet, at Ølstykke undersøger mulighederne og melder en 

eksakt dato og adresse ud, når de har styr på lokaler. 
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Datoen vil også afhænge af hvornår foredragsholderen med 1. prioritet, 
Erik Heiss fra Randers, har mulighed for at holde sit foredrag om hjem-

melavede dekorationer med MakeMake. – Ølstykke kontakter Erik Heiss 
for en aftale. Erik har tlf. 8642 2626 – mail: info@makemake.dk. 
To andre forslag til foredrag blev drøftet. 

2. Foder: - Hvad skal vi se efter ude i butikkerne - Hvad er godt og hvad 
er skidt. - også andre former for foder; hvad skal der skeles til hvis man 

selv vil lave noget eller hvordan sammensætter man foder til de forskel-
lige fiskearter.  – Her er muligheden at spørge Christian Jørgensen, KAK, 
der før har holdt foredrag om emnet. – En anden mulighed er en kollega 

til Peder bach. – Peder kontakter kollegaen. – Ølstykke laver en aftale 
med én af disse, hvis det er muligt. 

3. Som tredje mulighed valgtes emnet Planter og lys / Moderne akvarie-
teknik med LED lys og særligt bundlag. Her nævntes mulighederne at 
kontakte Tropica eller en Martin Rask!? (Ølstykke kender ham). 

Mulighederne for at lave en planteauktion i forb. med foredraget under-
søges. 

Ølstykke undersøger hvilket af de to sidste emner (Foder eller plan-
ter/teknik), der er mulige, og laver aftale med vedkommende. 
Lotteri/tombola: det blev foreslået at der laves et amerikansk lotteri 

med præmier fra lokale dyrehandler, eller en egentlig tombola. 
Forslaget blev drøftet, men forslaget kræver meget ”benarbejde”, så 

umiddelbart var der ingen der ønskede at påtage sig opgaven. 
 Der var enighed om at der skal være adgang for alle og gratis entré. 
Ølstykke sammensætter dagens program, og Kim og Per sætter det op 

og fremstiller plakat. Ølstykke laver PR-materiale til evt. brug for klub-
berne/foreningerne, lokalpressen o.a. 

Ølstykke (Kim og Peder) står for indskrivning og afvikling af auktionen. 
– Kim har lavet et skema til forhåndstilmelding af auktionsvarer. – Dette 

skema lægges på Regionens hjemmeside så deltagerne dér kan tilmelde 
op til 10 effekter til auktionen i en periode op til akva-dagen. – Det vil 
også blive muligt at tilmelde effekter ved indgangen på dagen. – Det 

blev besluttet at kun medlemmer af Regionens klubber/foreninger kan 
indlevere effekter til auktionen. 10 % af hammerslag tilfalder regionen. 

Aqua-quiz: Ølstykke spørger Benny B. Larsen om han vil påtage sig at 
lave spørgsmål og stå for quiz’en. 
Ølstykke sørger for forplejning. Evt. overskud tilfalder Ølstykke 

 
Ad dagsordenspunkt 6 - Orientering fra klubberne/foreningerne 

 Holbæk Akvarie Klub har haft generalforsamling for nylig; der er 
valgt 2 personer til 3 poster i bestyrelsen. – Der betales ikke kon-
tingent, da man tærer på formuen. – Nye medlemmer betaler dog 

et engangskontingent ved indmeldelse (et par nye i år). Som ak-
tivitet besøges andre klubber; der medbringes rødvin til værterne 

og medlemmerne betaler for transporten. – Seneste besøg var 
hos et medlem af VATK, der har saltvand og som bl.a. opdrætter 
søheste og laver infusorier i salt algevand. 

 Karlemosens Akvarieklub deltog med en stand på Køgemessen, 
og har på den baggrund fået et par nye medlemmer; de er nu 

oppe på 23 medlemmer. De planlægger flere aktiviteter udenfor 
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klublokalet, bl.a. hjemmebesøg. Vil forsøge at øge medlemmer-
nes interesse for at udstille til hjemmebedømmelse, og regner 

med i den anledning at få brug for foredrag om emnet. Klubben 
er under pres fra boligforeningsbestyrelsen der synes at de bru-
ger for meget energi og vand. De har nedbragt elforbruget ved at 

køre næsten alle akvariefiltre med central luftpumpe. 
 Roskilde akvarieforening havde også en stand på Køge Messen, 

og også de har fået et par medlemmer på den bekostning, og de 
planlægger at stille med en stand på næste akvariemesse. Har 
holdt generalforsamling uden drama. – Har stadig kælderlokaler-

ne under plejehjemmet. Roskilde har nu 13 medlemmer. 
 Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub har p.t. 24 medlemmer 

(har mistet 3 og fået 3 nye). Er i gns. 10-12 ved hjemmemøder 
og andre arrangementer. Generalforsamling med genvalg på alle 
poster. Har planlagt møde-aktiviteter helt frem til jul (for 1. 

gang), mangler blot et par datoer og nogle besøgssteder til Have-
bassingruppens møder. – To udflugter går til en stor have på Lol-

land med Havebassingruppen, og en fællestur til KrokodilleZoo på 
Falster. – Der er blandt de nye medlemmer interesse for hjemme-
bedømmelse, og vi har bl.a. på sidste hjemmemøde lavet en 

”pseudo”-bedømmelse ud fra noget materiale lavet af Jan Lyng-
dorf. 

 Ølstykke Akvarieforening har p.t. 32 medlemmer (kun 8 har be-
talt indtil nu). Det nuværende lokale er ved at blive gjort delvist i 
stand, da der er sat nye vinduer i. – Det har afstedkommet en del 

rod, så det har været svært at komme til at holde møder i lokalet. 
Lokalets stand (og modvilje fra skolen) har gjort at de har under-

søgt mulighederne for en udflytning. – Der har vist sig en mulig-
hed for at få et større kælderlokaler under Sandbjergskolen, der 

ligger meget mere centralt i kommunen. – Aftalen med kommu-
nen er ikke helt på plads, med der regnes med at der er 98 % 
chance for at aftalen går igennem. – Der er derfor ikke fastsat 

nogen dato for flytning, og det besværliggør tilrettelæggelse af 
Akva-dagen. – Det kan derfor trække ud med at finde en dato og 

sted for afholdelse af denne. – Allan, der har stået for forhandlin-
gerne med kommunen, er dog optimistisk i forhold til at få lokaler 
til foreningen, og til at få lokaler til afholdelse af Akva-dagen. 

 
Det blev besluttet at afbryde kontakten til Haslev Akvarieforening, der 

trods lang tids tilsending af indkaldelse og referat, ikke har reageret. 
 
Ad dagsordenspunkt 7 - Konstituering 

Som aftalt på sidste møde, stillede Allan Olssen fra Ølstykke op til for-
mandsposten. 

Allan Olssen, Ølstykke Akvarieforening blev valgt som formand.  
Hans Ole Kofoed blev genvalgt som kasserer. 
Hjemmesiden opdateres fortsat af Per Kyllesbech med henblik på at sætte 

Kim Nilsson ind i håndteringen af denne senere. 
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Ad dagsordenspunkt 8 - Fastlæggelse af næste møde 
Af ovennævnte grunde blev datoen for næste møde udskudt til der forelig-

ger en dato for Akva-dagen. 
Mødet holdes hos Hans Ole Kofoed, HAK, Valmuevej 6, 4300 Holbæk. 
Det blev besluttet at lægge datoen ca. 14 dage efter Akva-dagen, så der 

kan evalueres på denne. – Mødetidspunktet fastsættes efter konsultation 
med Niels Christian Mohr (e-mail: ncmohr@aaoe.dk). – Der tages også 

kontakt til Lyngby Akvarieforenings formand, Christian Hansen, (e-mail: 
formand@lyngby-akvarieforening.dk, tlf: 40 56 90 19), der også har vist 
interesse for et samarbejde. 

 
 

Referent 

Per Kyllesbech Petersen 
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub 

mailto:ncmohr@aaoe.dk

