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DAU`s sekretær 

Ole G. Nielsen 

Druevej 6, 

3650 Ølstykke 

Tlf. 47 17 78 43 

e-mail: 
sekr@danskakvarieunion.dk 

 

 

DM i 

Hjemmebedøm-

melse 
Afholdes weekenden 11.-12. april 
2015 
 

Der bedømmes i følgende klasser: 

Klasse 2 

Klasse 2 junior 

Klasse 3. 

Klasse 4  

Klasse 5 

Klasse 6 

Klasse 12 

Klasse 15 

I kan læse om klasserne på  

http://www.akvariedommer.dk/ 

 

De enkelte klubber og regioner kan derfor 

planlægge med at afholde konkurrence i 

marts måned.  

 

For at kunne deltage i 

Danmarksmesterskabet skal 

deltagerliste indsendes til DAU's 

sekretær senest den 30. marts 2014.  

 

På anmeldelserne skal der være  

oplysninger om navne på fisk og "dyr". 

Meget gerne også på planter. 
 

 
 

   Kalenderen 

Se nærmere om arrangementerne på   
      www.danskakvarieunion.dk 
 

Generalforsamling i DAU 
21. februar 2015 kl.12.00    

Vejle Midtbyskole, Damhaven 13, 
7100 Vejle 

 
AKVAmesse i VEJLE  
i weekenden d. 21-22. februar 2015 
Læs mere på . http://vejleakva.dk/ 
     
Aqua-dag i Viborg 
den 14. marts kl. 8.00 - ca. 18.00 

 
Københavns Akvarieforening 

fylder 100 år i 2015.Man er ved at 
tilrettelægge et program over 2 dage:  
        9. og 10. maj 2015 
Her vil der bla. blive afholdt DM i Aqua-
Quiz 

Opdræts-

konkurrencen 

Konkurrencen 2014: 
Opdræt fra 2014 kan anmeldes til DAU's 

opdrætsregistrator frem til og med 15. 

februar 2015. 

Diplomer og nåle vil blive udleveret på 

DAU's general-forsamling den 21. februar 

såfremt der møder repræsentanter fra den 

konkurrerende deltagers klub/forening 
frem. - I modsat fald bliver diplomer og 

nåle fremsendt til klubben/foreningens 

formand umiddelbart efter generalfor-

samlingen. 

Fristen for anmeldelse er ifølge 

reglerne 6-8 uger efter opdrættets 

tilblivelse, så opdræt anmeldt indtil 

udgangen af uge 8 vil selvfølgelig 

blive godkendt; men da vi gerne 

vil kunne udlevere diplomer på 

generalforsamlingen, vil vi meget 

gerne have modtaget opdrættene 

inden ovennævnte frist. 

Anmeld dine opdræt ved at benytte 

formularen på vedstående link. 

Anmeld  

 

Generalforsamling i 

DAU 
 
Der afholdes Generalforsamling i DAU 
lørdag den 21 februar 2015 kl. 12.00 på 
Vejle Midtbyskole (også kendt som 
Damhavensskole), Damhaven 13, 7100 
Vejle. 
Dagsorden for ordinær 

generalforsamling: 
 

1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og 

mødesekretær  

2. Konstatering af repræsentanternes 

stemmeret og gyldighed af fuldmagter  

3. Fremlæggelse og godkendelse af 

bestyrelsens beretning 

http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_forme&Itemid=77


4. Fremlæggelse og godkendelse af 

regnskab                                                   

5. Beretning fra udvalgene 

6. Fremlæggelse og godkendelse af 

budgetter og herunder fastlæggelse af 

kontingent 

7. Indkomne forslag  

8. Valg  

9. Valg af arrangør for næste ordinære 

generalforsamling 

10. Eventuelt 

 

 

 

 

 

Generationsskifte i 

DAU 

Det er vigtigt DAU følger med tiden, for 

til stadighed at kunne deltage i debat-
ten om emner der berøre vores hobby. 
Et generationsskifte i en "gammel" 

landsorganisation skal ske varsomt. 

Vi begyndte sidste år med valget af 

Michael som kasserer, og da vores 

næstformand  Tage Falz Billeskov har 

meddelt, at han ønsker at stoppe ved 

denne generalforsamling. Skal vi allerede 

nu ud og finde en ny der vil deltage i 

bestyrelsesarbejdet .  

Vi håber, at foreningerne allerede nu 

tænker tanker om, hvem der kunne træde 

ind i Bestyrelsen ved den kommende 

generalforsamling der afholdes i Vejle. 
 

Kontingent 
Så skal der betales kontingent for 2015 

 

Kontingent indbetaling foregår til: 

Sparekassen Balling’s Skive Afdeling: 

Reg.nr. 9312 Kontonr.: 000-03-71432 

 

Kontingent for 2015 er: 

Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 

2014, dog max 1000 kr. 

Associerede foreninger: 150 kr. 

 

Husk at der skal være betalt kontingent 

for at have stemmeret på 

generalforsamlingen og for at komme 

ind på foredragsholderlister mm 

 

 

 
 
Medlemsforeninger i DAU:                     
 
 

Foreninger medlem af DAU: 
 
Aalborg Akvarieforening 
Alssund Akvarieforening 
Akvarie Fyn 
Akvariesiden.dk 
Avedøre Akvarieklub 
Esbjerg & Omegns Akvarieklub 
Gersagerparkens Akvarie Forening 
Holbæk Akvarie Klub 
Horsens Akvarieklub 
Karlemosens Akvarieklub 
Københavns Akvarieforening 
Lyngby Akvarieforening 

Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
Randers Akvarieforening 
 
 
Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
Poecilia Scandinavia 
Roskilde Akvarieforening 
Randers Akvarieforening 
Silkeborg Akvarieforening 
Skive & Omegns Akvarieforening 
Stor Københavns Akvarie Klub 
Sydhavsøernes Akvarieklub 
Tønder Akvarie Klub 
Vejle Akvarieforening 
Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub 
Viborg Akvarieforening 
Århus Akvarieforening 
Ølstykke Akvarie Forening 
 

 


