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

Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub, Lundforlund

Hvornår?: 28.11.2017, kl. 19:30
Hvem?:

Holbæk Akvarieklub ............................. Tilmeldt
Karlemosens Akvarieklub ...................... Afbud
Roskilde Akvarieforening ....................... Tilmeldt
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub ... Tilmeldt
Ølstykke Akvarieforening ....................... Tilmeldt
Københavns Akvarieforening .................. Tilmeldt
Storkøbenhavns Akvarie Klub ................. Tilmeldt

(1)
(2)
(2)
(4)
(2)
(1)

Dagsorden:
1. Valg af referent (Vestsjælland)
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (28.03.2017)
3. Orientering fra formanden + evaluering af Akvadagen 12. november 2017
4. Økonomi
5. Evaluering af landsmødet 16. september 2017 (Ole Pedersen RAF)
6. Aktiviteter i Regionen + stillingtagen til, hvor og hvornår vi igen holder
Akvadag (incl. formatet for dagen) + hvem deltager i DM i foreningsakvarier?
(hvis der kommer en invitation fra DAU) + fastsættelse af dato for
hjemmebedømmelseskonkurrencen 2018 (evt. weekenden 24./25. marts)
7. Orientering fra klubberne/foreningerne
8. Fastlæggelse af næste møde
(forslag: tirsdag 20. eller torsdag 22. marts 2018 hos KAK)
9. Eventuelt
Ad dagsordenspunkt 1 - Valg af referent
Per Kyllesbech Petersen, VATK tog referat.
Ad dagsordenspunkt 2 - Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad dagsordenspunkt 3 - Orientering fra formanden
Storkøbenhavns Akvarie Klub (KAK) har vist interesse for at deltage i
regionssamarbejdet, og var derfor med på mødet, repræsenteret af Steen
Larsen. - Formanden for regionssamarbejdet, Allan Olssen bød KAK
velkommen i Regionen. - Andre foreninger i det nordsjællandske område har
tidligere været inviteret til at deltage, men har ikke vist interesse.
Allan refererede fra Akvadagen i Ølstykke den 12. november, og han
betegnede dagen som en kæmpe succes. - Der havde været 90 betalende
besøgende, og de havde fået mange positive tilbagemeldinger. - Nogle havde
dog ment at specielt foredraget om fiskesygdomme havde været "lidt for
akademisk" - Dette blev kommenteret med at der var enighed i Regionen om
at målgruppen var os selv og vores medlemmer, men at vi måske skulle
tænke på en bredere målgruppe til vores næste Akva-dag, da det så ud til at
der denne gang deltog en del fra nærområdet.
De udstillende forretninger havde været tilfredse. ØAF havde fået 2
indmeldelser (og 2 måske-indmeldelser) ud af arrangementet.
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Ad dagsordenspunkt 4 – Økonomi
Hans Ole Kofoed kunne oplyse, at der på kontoen d.d. stod 1.630,39 kr.
Kim afleverede overskuddet fra Akva-dagen på
1.782,00 kr.
Ølstykke havde doneret 250 kr. til foreningen @quarium
3.412,39 kr.
for god omtale og 3 gange gengivelse af plakaten.
Der var enighed om at donationen betales af regionskassen: -250,00 kr.
Saldoen er dermed
3.165,39 kr.
Til orientering for de nye medlemmer af Regionen omtalte Hans Ole at vi ikke
har et fast kontingent til Regionen, men at hver klub/forening indbetaler et af
Regionen fastsat beløb når kassen er tom.
Ad dagsordenspunkt 5 - Evaluering af DAU landsmødet 16. september
Ole Pedersen havde bedt om dette punkt på dagsordenen. Han indledte med
at gennemgå forløbet, der bar præg af kaos. - Efter indkaldelsen holdt vi et
ekstraordinært møde i Regionen hvor vi tog stilling til den dagsorden der var
med indkaldelsen. Senere var dagsorden og mødested ændret kort før mødet.
På mødet var der af forskellige årsager frafald i bestyrelsen, så kun DAU's
sekretær sad tilbage med ledelse af mødet indtil efter frokost.
Forventningerne til mødet blev ikke indfriet, og der var megen kritik af DAUbestyrelsens håndtering, bl.a. det manglende referat fra generalforsamlingen,
og dårlig/ingen kommunikation fra bestyrelsens side.
Der er på nuværende tidspunkt heller ikke kommet referat fra landsmødet.
Ole stillede spørgsmålet: Hvad gør vi ved det?
Spørgsmålet blev drøftet, og der var megen kritik af formandens måde at lede
Unionen på. Kritikken gik på formandens dårlige kendskab til organisationen
og hjemmesidens indhold, samt manglende evne til at melde ud om hvad der
foregår/ikke foregår i DAU. F.eks. bruges Facebook (som ikke kan ses af alle)
og ikke hjemmesiden til officielle udmeldinger. - Vi ved endnu ikke om der
kommer et DM i klubakvarie, og hvilke betingelser der skal være for det (bl.a.
akvariestørrelse/-type).
Man undrede sig over at der reelt ikke er noget regionssamarbejde i Jylland,
set i lyset af det gode samarbejde vi har på Sjælland, og spørgsmålet kom
igen op - er det godt nok, og er DAU noget vi skal holde liv i. - Hvis Unionen
går hen og dør, var der enighed om at holde liv i det samarbejde vi har på
Sjælland.
Allan opfordrede alle til at tage hjem i foreningerne og "summe" over det et
års tid. - Derefter kan vi måske tage stilling til vores holdning til Unionen.
Til spørgsmålet om hvem der ønsker at deltage hvis der kommer et DM i
klubakvarie, meldte HAK og VATK ud, at de ikke kan skaffe folk til deltagelse.
- De øvrige var enige om at melde ud med, at en akvariestørrelse på 128 liter
er for lille, og at akvariestørrelsen skal være mindst 250 liter for at de er
interesseret i at deltage. - Kim melder dette ud til DAU og beder om en
tilbagemelding, da det haster med at få en afklaring, så foreningerne får tid til
at forberede deltagelse.

Side 2 af 5

Holbæk Akvarie Klub - Karlemosens Akvarieklub - Københavns Akvarieforening - Roskilde Akvarieforening Storkøbenhavns Akvarie Klub - Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub - Ølstykke Akvarieforening
Ad dagsordenspunkt 6 - Aktiviteter i Regionen

•

Akva-dag:
Allan har haft kontakter ude for at finde ud af om der kommer en
akvariemesse i Køge i 2018.
Køgemessen som ejes af Michael Næblerød, er til salg, men der er ingen
meldinger om hvorvidt den er solgt eller til hvem, så på nuværende tidspunkt
ved vi ikke noget. Allan arbejder videre på at få en melding om der kommer
en Køgemesse i 2018. - Arrangering af en Akva-dag i 2018 afhænger af om
der kommer en Køgemesse i 2018. - Tidligere havde vi en aftale om at vi
afholdt en Akvadag i ulige år og Køgemessen afholdes i lige år, men dette kan
vi ikke regne med holder.
Der var forslag fremme om at holde akvadag i marts måned fremover (fra
2019) for ikke at støde ind i en evt. Køgemesse.
Kim gjorde opmærksom på at der er et meget stort arbejde forbundet med at
arrangere en akvadag, og han efterlyste et bredere samarbejde om opgaven,
bl.a. til det praktiske på dagen (opstilling af stole, mandskab til at sidde ved
indgangen o.lign.). Kim opfordrede foreningerne til at melde sig med
arbejdskraft næste gang der er brug for det.
Bjarne fra KA har før arbejdet med at arrangere messer, og ville godt være
med hvis det bliver aktuelt. - Han arbejder p.t. med et arrangement i
Rødovrecentret i samarbejde med Bonnie-forretningen dér.
Beslutning om tilrettelæggelse af næste Akva-dag træffes på næste møde

•

Hjemmebedømmelse i Regionen:
Da vi endnu ikke kender datoen for afholdelse af DM i hjemmebedømmelse,
må vi afvente en dato fra DAU. - Et klub- og regionsmesterskab bør lægges 14
dage før DM. - Steen Larsen kontakter DAS' formand Niels Schønberg, og
beder ham kontakte DAU for en dato (forslag: 7.-8. april 2018). - Når datoen
foreligger, meldes en dato ud for evt. afholdelse af klub- og regionsmesterskab
2018 (forslag: 24.-25. marts 2018).
KA savnede en dommergennemgang efter RM 2017, idet de har tradition for
det i forbindelse med deres generalforsamling. - En sådan gennemgang er
mulig, blot skal den aftales med de dommere, der står for bedømmelsen. Regionen melder dommernes navne ud, så snart de får tilbagemelding fra
DAS. - Det blev foreslået at Regionen forsøgte at lave en fælles gennemgang
af de bedømte akvarier.

Ad dagsordenspunkt 7 - Orientering fra klubberne/foreningerne

•

Holbæk Akvarie Klub har kun få medlemmer, og det er kun Hans Ole der
tager initiativ til aktiviteter. Spørgsmålet er, for hvis skyld der stadig holdes liv i
klubben. - Hvis ingen andre gør en indsats, overvejer Hans Ole klubbens
fremtid. - Sidste aktivitet var en grillaften i sommers. - Måske holdes der en
traditionel julekomsammen i december. - Klubben har en facebook-gruppe hvor
der dog sker lidt.

•

Københavns Akvarieforening har p.t. ca. 40 medlemmer. Foreningen har
haft en mindre tilbagegang i medlemstallet.
Foreningen afholder hver måned et medlemsmøde med foredrag samt et
hjemmemøde hos medlemmerne.
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Foreningen har haft en vellykket sommertur til Krokodille Zoo på Falster.
Bestyrelsen planlægger en eller to flerdages-ture til Tyskland i samarbejde
med bestyrelsen i KAK. - Turene kommer til at gå til h.h.v. Hamborg i marts
og til den store messe (Aqua Expo Tage 2018) 28.9-30.9 2018 i Dortmund. Hvis der er interesse blandt Regionens medlemmer, kan man evt. besætte de
overskydende pladser. - Prisen vil ligge i omegnen af 2.000 kr. pr. deltager.
Der meldes ud senere, når arrangementerne er på plads.

•

Roskilde Akvarieforening har mistet et mangeårigt medlem og
bestyrelsesmedlem, John Møller-Andersen, der døde efter længere tids sygdom.
Foreningen har stadig lokaler på Astersvej; dog ikke til julemødet, da plejehjemmet
er under renovering.
Foreningen har været på tur til Hamborg 3.-4. november. Ole fremhævede bl.a. Das
Futterhaus på Batteristrasse. Ole havde en fortegnelse over de steder de havde
besøgt med, som han uddelte; der var både adresser og web-adresser på listen.
Inden turen var der 8-9 interesserede, men det endte med at fire deltog i turen. Ole
kunne kraftigt anbefale et besøg i Hamborg. - Der ligger en beskrivelse fra turen på
RAF's hjemmeside (http://www.roskilde-akvarieforening.dk) (link til beskrivelsen).
Tidligere på året har foreningen været på tur i Malmø.

•

Storkøbenhavns Akvarie Klub (KAK): Steen Larsen kunne fortælle at klubben har
været kontingentfri nogle år, og derfor er medlemstallet usikkert. - Han formoder at
de er omkring 20 medlemmer, men der er nu fastsat kontingent på 100 kr., så det
vil snart vise sig hvor mange de er - Der er generalforsamling i december.
KAK er med i forberedelserne til Expo-turen til Dortmund.
Forårets arrangementer/møder er fastlagt. - Besøg i Den Blå Planet i februar. - Tur til
Hamborg i marts. - En sommerudflugt hvor Svend Erik Riedel tager deltagerne med
ud til nogle områder, hvor der gror vilde orkideer. Datoen er ikke fastlagt,
men det bliver sidst i maj/først i juni. - Der til kommer turen til Dortmund i
september. KAK har ingen faste møder, da de ikke længere har adgang til lokaler.
• Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub (VATK) har 25 medlemskaber, heraf
12 familie eller pensionistpar, plus 1 nyt enkelt-medlemskab på vej.
De har ca. 7 medlemsmøder om året plus et forårsarrangement, en
sommerfest og en julefrokost.
VATK har besluttet at droppe havebassin-møderne, da det er svært at få folk
til at fremvise deres bassiner, og at der de senere år har været lav deltagelse.
Havebassin-møderne genoptages dog hvis der viser sig interesse for det.
Møderne i januar (besøg hos Hans Ole), og marts (besøg hos Mogens Nielsen,
Solrød), er på plads. - De mangler at fastsætte mødet i april, og sommerens
aktiviteter. - Der er generalforsamling 6. februar med foredrag af Max
Bjørneskov (rejsebeskrivelse og farvefrøer).
Medlemsbladet Pragtsmerlingen trykkes nu hos samme trykker som
Akvariebladet (Søe-Knudsens Offsetkopiering i Stoholm). - Kun en mindre
ekstra-omkostning, som en helsides annonce kan dække (de har fået lovning
på en helsides for Rema 1000 i Skælskør).
Der blev spurgt til om hvor mange saltvandsakvarister der er i foreningen. Der er kun en enkelt (Frank Johansen (helleogfrank@atix.dk). Han har i
øjeblikket et opdrætsforsøg med søheste i gang.
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•

Ølstykke Akvarieforening har p.t. 26 medlemmer.
Der har været megen energi på forberedelserne til Akva-dagen.
Foreningen har fået de nye lokaler i pæn stand, og kræfterne kan nu bruges
på rydning og istandsættelse af de tilstødende lagerlokaler.
Også Ølstykke planlægger en éndags-tysklandstur (formentlig 3. marts). - De
har en 30 personers (moderne) bus på hånden, og de vil forsøge at få
medlemmer fra de andre foreninger i Regionen til at besætte de pladser som
foreningens medlemmer ikke selv kan bruge.
Når turen er på plads, og foreningens medlemmer har fået mulighed for at
tilmelde sig, vil der blive sendt invitation ud til Regionens klubber/foreninger.
Der er planlagt en tur til Fyns Akvariecentrum i januar, og der er
generalforsamling i februar. Der er også planlagt en tur til Gottwalds
Akvariefisk, der skulle have anderledes og spændende fisk. KA har besøgt
Gottwald, men de var meget skuffet over forholdene.
Ad dagsordenspunkt 8 - Fastlæggelse af næste møde
Næste møde (i marts) afholdes hos Storkøbenhavns Akvarie Klub.
Dato, tid og sted fastsættes af Steen Larsen, som melder det ud til
Regionsformanden, der sender indkaldelse ud til klubberne/foreningerne.
Ad dagsordenspunkt 9 - Eventuelt:
Der har været talt en del om at klubberne/foreningernes medlemmer kan
deltage i andre klubber/foreningers møder/foredragsaftener.
For at undgå misbrug, var der enighed om, at det er foreningerne selv der
inviterer, evt. med oplysning om begrænset adgang.
Hvis en klub/forening/medlem ønsker at deltage i en anden klub/forenings
arrangement, sender man en forespørgsel til den arrangerende klub/forening.

Referent: Per Kyllesbech Petersen,
Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub
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