Referat af regionsmøde i DAU Region Sjælland
Afholdt den 21-3-2019 i Roskilde akvarieforening kl. 19.00

Tilstede:

Egedal Akvarieforening
Holbæk Akvarieklub
Københavns Akvarieforening
Roskilde Akvarieforening
Storkøbenhavns Akvarie Klub
Vestsjælland Akvarie- og Terrarieklub

1. Valg af referent: Ole Pedersen, Roskilde
2. Godkendelse af referat fra mødet den 21-11-2018: Godkendt
3. Orientering fra formanden:
Der afholdes hjemmebedømmelse (klubmesterskab) den 31-3-2019. DM afholdes 14 dage efter. Der er
kun tilmeldt akvarier fra Sjælland.
Køgemessen genoplives og afholdes den 22. og 23. november 2019. Det blev diskuteret om der skulle
være en samlet stand fra regionen eller om klubber ville have hver sin stand. Det blev aftalt, de enkelte
klubber individuelt tilmelder Køgemessen. Hvis enkelte klubber ikke havde mulighed for at deltage, ville
regionen gerne påtage at formidler evt. folder fra klubben.
Der var rundt bordet stor tilfredshed med at Køgemessen genopstår.
4. Økonomi: Kassebeholdningen er 2968 kr. og der er ikke pt behov for opkrævning af kontingent.
5. Aktiviteter i regionen:
Nedsættelse af et messeudvalg blev diskuteret. Tanken er, at messeudvalget med reference til
regionen skal planlægge og stå for arrangementer i regionen. Udvalget skal besættes af et medlem fra
hver klub/forening. Følgende meldte sig til udvalget:
Bjarne Halgren (formand) KAK
Allan Roslund, KA
Hans Ole Holbæk, HAK
Per Kyllesbech, VAT
Ole Pedersen, RAF
Jan Lyngdorf, Egedal Akvarieforening

1.møde afholdes den 24-4-2019 hos Hans Ole. Bjarne indkalder.

6. Orientering fra klubberne/foreningerne:
Egedal Akvarieforening: Mødes hver mandag. Har afholdt generalforsamling – ny kasserer valgt. Jan
Lyngdorf har holdt foredrag. Pt 25 medlemmer.
Holbæk Akvarieforening: PT 10 aktive medlemmer. Holder hjemmemøder eller tager på besøg i andre
klubber.
Københavns Akvarieforening: Skal afholde generalforsamling. Det er planen at skifte formand. PT 36
medlemmer. Akvariebladet har 50 års jubilæum, men nedlægges, da det ikke er muligt at få nogen til at
videreføre bladet. KA havde en god tur til vejlemessen, hvor de vandt mesterskabet i klubakvarier.
Roskilde Akvarieforening: PT 17 medlemmer. Holder faste møder hver måned i kombination af
foredrag, hyggemøder og ture ud fa huset. Klubben har den udfordring, at Astershjemmet skal lukkes
og klubben skal derfor ud at finde et nyt lokale. RAF har 75 års jubilæum den 22 marts 2020. Vi
overvejer PT, hvordan det skal fejres.
Storkøbenhavns Akvarie Klub: Der afholdes ingen møder. Man kobler sig på møderne i KA.
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub: 24 medlemmer. Afholder 7 møder årligt som hjemmemøder.
Har forsøgt en opdrætskonkurrence med året fisk, men ingen tilmeldte sig. Der er kommet et nyt
medlem i bestyrelsen. Der planlægges en sommer tur, hvor der skal kikkes på koikarper.
7 Næste møde: afholdes af KAK Forslag 19 eller 21. nov. Bjarne Halgren meddeler dato og sted.
8 Evt. Generalforsamlingen DAU blev drøftet. Problemet med manglende lyst til at deltage i
bestyrelsesarbejde medførte, at der blev vedtaget en vedtægtsændring at der nu kun er 3 medlemmer i
bestyrelsen. Ingen suppleanter blev valgt. Ole omtalte, at forslaget der blev vedtaget ikke havde samme
ordlyd på mødet som i indkaldelsen. Flere gav udtryk for utilfredshed. Referatet fra
generalforsamlingen er endnu ikke udsendt.
Mødet slut 21.30

