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Generalforsamling. 

Dansk Akvarie Union indkalder til generalforsamling lørdag den 24. februar 2018 kl. 13.00 i 

Hældagerhallen, Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Ø. Dagsorden i.h.t. vedtægterne. 

 

Kontingent for 2018. 

Kontingent indbetaling foregår til Sparekassen Balling’s Skive Afdeling:  

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

Kontingent for 2018 er: Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2017, dog max 1000 kr.                                                                  

Associerede foreninger: 150 kr. 

 

Danmarksmesterskab for prydakvarier. 

Dansk Akvarie Union og Vejle Akvarieforening afholder DM for klubakvarier i forbindelse med 

Vejle Akvariemesse i februar. Se omtalen i nyhedsbrev 1-2017. 

 

Danmarksmesterskab i hjemmebedømmelse. 

Jfr. ”Konkurrenceregler ved afholdelse af DM i hjemmebedømmelse” afholdes der hvert år DM i 

hjemmebedømmelse i en weekend ultimo marts eller primo april måned. Datoen meddeles de 

enkelte medlemsforeninger 8 uger før afholdelsen.  

Derfor oplyses det hermed, at DM i hjemmebedømmelse i 2018 afholdes i weekenden 7.-8. april 

2018. Medlemsforeningerne skal jfr. samme regler meddele 2 uger før afholdelsen, hvilke akvarier 

der deltager i konkurrencen. 

 

DAU’s kalender. 

Eneste medlemsforeninger der siden landsmødet i september, har indsendt arrangementer til 

kalenderen er Aarhus Akvarieforening og Vejle Akvarieforening. 

Annoncerede arrangementer: 

Vejle Akvariemesse 2018 finder sted i Hældagerhallen den 24. og 25. februar 2018.  

DAU generalforsamling lørdag den 24. februar 2018 kl. 13.00. 

DM i hjemmekonkurrence 2018 den 7.-8. april 2018. 

Aarhus Akvarieforening afholder auktion den 27. oktober 2018. 
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DAU’s internetside. 

Siden det seneste nyhedsbrev er opdrætskonkurrencen blevet ajourført med en række opdræt. 

DAU’s opdrætskonkurrence 2017. 

Ifølge reglerne for opdrætskonkurrencen skal alle opdrætsanmeldelser vedrørende opdræt fra   

2017 være indsendt og modtaget af kampagnelederen senest med udgangen af uge 6 i 2018. 

Opdrætsanmeldelser vedrørende 2017 opdræt, kan derfor indsendes til og med søndag den 11. 

februar 2018. 

 

 

Vejle Akvariemesse 2018. 

Messen afholdes i år i Hældagerhallen nær motorvejsfrakørsel ”Vejle N”. Som tidligere år, er 

messen væsentlig større end sidste år. Der er lavet aftaler om 255 meter stand, hvilket er næsten 

60 meter mere end sidst. Igen i år er det et af de store navne fra udlandet, som kommer og viser 

fantastiske billeder og fortæller om rejer, nanoakvarier og sine rejser. Chris Lukhaup er kendt for 

sine bøger om emnet samt ”Shrimpkeepers’ Magazine Breeders ’n’ Keepers”. Chris vil være at 

træffe under hele messen, hvor han har en lille stand, og lørdag kl. 16.30 holder han foredrag.  

Messens program samt yderligere oplysninger kan findes på internetsiden vejleakva.dk under 

menupunktet ”Akvamesse”. 


