
Dansk Akvarieunion Region Sjælland 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2015 hos Hans Ole Kofoed, Holbæk 

Tilstede: Gersagerparkens Akvarieforening  .......... Deltog ikke   

 Haslev Akvarieforening  ........................ Deltog ikke   

 Karlemosens Akvarieklub  ......................Deltog ikke    

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

 Roskilde Akvarieforening  ....................... 2   

 Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub ..... 1    

 Ølstykke Akvarieforening ... .................... 5 

 

 

1. Valg af referent: 

           Hans Ole Kofoed valgt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

           Godkendt 

 

3. Orientering ved formanden  

Aquadagen i Ølstykke 

Afholdt 1.11.2015. Der deltog 50-60 personer. Kim beklagede, at der ikke på forhånd 

var aftalt pris med foredragsholder, som gjorde at de blev dyrere end forventet. 

Det aftales, at vi fremadrettet skal blive bedre til at få en pris på foredragsholdere 

inden arrangementet. 

Næste gang vil vi igen opkræve 20 kr. i entre. 

 

4. Økonomi 

Underskud på Aqudagen beløb sig til 2.459,50 kr. Der var kun 1.460,35 kr. i kassen, så 

alle foreninger var blevet bedt om at indbetale 250 kr. ØAF, RAF, VATK og HAK har alle 

gjort det, og Ølstykke vil få tilsendt sit udlæg. Herefter er kassen tom. 

 

I følge regnskabet har ØAF, RAF, VATK og HAK alle betalt 250 kr. to gange i enten 2014 

eller 2015. Karlemosen har kun betalt 250 kr. en gang i 2015 og ikke i 2014. 

Gersagerparkens Akvarieforening og Haslev har intet betalt.  

Det aftales at der inden udgangen af februar 2016 skal indbetales 250 kr. pr. forening, 

så vi har en lille kapital til brug ved hjemmebedømmelse. 

Indbetales på reg. 1726 konto 8973177541 

 

Tanker om at lave en stor region Sjælland ved at slå Storkøbenhavn og vores region 

sammen blev drøftet, da der ikke er aktivitet i København. Endelig beslutning om vi 

skal henvende os til Hovedstadsregionen sker på næste møde i april. 

  

5. Aktiviteter i regionen 

Evaluering af Aquadag i Ølstykke. 

Se også under "Orientering ved formanden".  

Det fungerede godt med at sælge til auktionen selv lavede elektronisk indtastning af 

sine varer, hvilket gør at vi fremadrettet kan sætte antal af aktionsnumre op for den 

enkelte sælger. 

 

Kommende arrangementer.  

Hjemmebedømmelse den 2.-3. april 2016. Formanden bestiller dommere. Som tidligere 



år kan foreningerne deltage med et ikke begrænset "udstillere". udgifterne deles ligeligt 

med de deltagende foreninger og regionen. Ved 2 foreningers deltagelse deles beløbet 

med 1/3 til hver forening og 1/3 til regionen. Ved 4 deltagne foreninger med 1/4 pr. 

forening og 1/4 del til regionen osv. 

DM-finalen i Hjemmebedømmelse bliver den 9-10. april 2016. 

6. Foreningerne rundt 

Holbæk 

Har stadig ikke eget lokale. Holder hjemmemøder dels hos hinanden eller tager rundt til 

andre akvarister på Sjælland. Har haft en tur til Gredo i Nordjylland og besøgt 

opdrætsafdelingen og inportafdelingen - en god tur. Der er kommet 2 nye, der ønsker 

at være med i foreningen. Det egentlige antal medlemmer ses først til 

generalforsamling i 2016, da der for første gang i 3 år skal betales kontingent. 

 

Roskilde 

Har 12-15 medlemmer. Holder møde 1 x mdr. 

Møderne afholdes dels i lokallet under Astahjemmet og dels ved hjemmemøder og 

udflugter. 

Et nyt initiativ har været at medlemmerne medbringer billeder af deres akvarier, som 

bliver debatteret på møderne. Foredrag til foråret om LED-lys, hvordan man kan lave 

det selv. 

 

Vestsjælland 

Har haft 2 foredrag: 

Farvefrøer v/Max Bjørnskov 

Opbygning af kl. 2 akvarier v/Chr. Jørgensen. 

 

Ølstykke 

Lokale situationen er stadig uafklaret, hvilket har betydet, at medlemstallet er faldet til 

23 medlemmer. 

 

Næste møde 12.-13. eller 14 april 2016 i Roskilde Ole giver besked senere. 

 

7. Eventuelt 

Intet at refererer.  

 

 

 

 

. 


