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Den røde nål. 

Vi har i DAU’s bestyrelse besluttet at tildele F. Ingemann Hansen Den Røde Nål for hans store 

arbejde for akvariehobbyen i Danmark. 

F. Ingemann Hansen er ikke kun kendt i Danmark for sit store arbejde for akvariehobbyen, men 

også langt ud over landets grænser. Vi forbinder selvfølgelig F. Ingemann Hansen med flotte fotos 

af akvariefisk, men også for arbejdet som redaktør for Akvariebladet fra 1986 til 1999 samt flere 

udstillingskataloger i forbindelse med de københavnske akvarieudstillinger. Akvariebladet udgives 

af Københavns Akvarieforening, og var officielt meddelelses organ for DAU.   F. Ingemann Hansen 
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har desuden deltaget i Dansk Cichlide Selskabs bestyrelse samt medlemsbladet Cichliden. F. 

Ingemann Hansen har altid været hjælpsom, når det gælder om at videreformidle oplevelse med 

sine fisk, både på tomands hånd, gennem foredrag, i artikler og som medforfatter til mange 

danske akvariebøger. 

Tillykke og tak for din store arbejdsindsats! 

Dansk Akvarie Union 

 

 
 

Messer arrangeret af Alssund Akvarieforening og Skive Akvarieforening. 

Vi har fået luftet vores roll-up-bannere i november 2018. Først på Alssund Akvariedag lørdag den 

3. november, og i den følgende weekend var det så Skive Akvarie- og Terrariemesse. Begge steder 

var der en god stemning og masser af akvarister at tale med. Det var mit indtryk, at begge 

foreninger var tilfredse med besøgstallet og arrangementernes forløb. 

Salget af vores årskrus gik fint. Der var bestilt 36 krus, og efter de to weekender var der 15 krus 

tilbage. De krus der er til rest fra 2018, vil komme med til Vejle Akvariemesse, sammen med 2019 

kruset. Dansk Akvarie Union har selvfølgelig også stand på messen i Vejle.  
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Det er dejligt at denne nye idé er blevet så godt modtaget. 

 
Årskruset for 2019. 

 

Kontingent for 2019.  

Kontingent indbetaling foregår til Sparekassen Balling’s Skive Afdeling:   

Reg.nr. 9312 Kontonr.: 000-03-71432  Kontingent for 2019 er:  

Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2018, dog max 1000 kr.                                                                  

Associerede foreninger: 150 kr.  

Kontingentet forfalder den 1. januar. Sidste rettidig betaling er den 1. februar. En forening/-klub 

skal jfr. § 12 i vedtægterne indbetale kontingentet til DAU’s kasserer senest een måned før 

generalforsamlingen, for at have stemmeret på generalforsamlingen. 

 

Indkaldelse til generalforsamling.  

Dansk Akvarie Union indkalder hermed til generalforsamling søndag den 24. februar 2019 kl. 13.00 

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

 

Dagsorden jfr. vedtægternes § 16. 

1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. 

2. Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldighed af fuldmagter. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

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 til næste ordinære generalforsamling. 

10. Eventuelt. 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til 

formand@danskakvarieunion.dk senest søndag den 20. januar 2019. 

 

mailto:formand@danskakvarieunion.dk
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Vores kasserer og sekretær har på seneste generalforsamling informeret om, at de ikke ønsker 

genvalg på den kommende generalforsamling. Findes der nogle emner ude i klubberne, vil vi 

meget gerne høre fra Jer.  

 

Opdrætskonkurrencen 2018. 

Vores opdrætskonkurrence for 2018 er ved at være slut. Her lige efter nytår er det Søren Lund fra 

Aarhus Akvarieforening der fører foran Thomas Jørgensen fra Vejle Akvarieforening. Det ser ud til 

at blive en spændende slutspurt i år. Alle opdrætsanmeldelser skal være indsendt og modtaget af 

kampangelederen senest med udgangen af uge 6 året efter konkurrenceåret. 

 

 
 

Hjemmebedømmelse og DM 2019. 

Region Sjælland afholder hjemmebedømmelse d. 31. marts 2019 

Tilmelding sker til din klubformand senest d. 16. marts 2019. 

 

DAU afholder DM i hjemmebedømmelse d. 14. april 2019 

Tilmelding af klubvinderes akvarier til DM skal ske via e-mail formand@akvariedommer.dk til 

DAU’s udvalg for akvariekonkurrencer som Niels Erik Schønberg står for senest d. 1. april 2019. 

DM afholdes i henhold til regler som anført her 

http://danskakvarieunion.dk/index.php/konkurrencer/hjemmebedommelse/30-

konkurrencer/hjemmebedommelse 

 

mailto:formand@akvariedommer.dk
http://danskakvarieunion.dk/index.php/konkurrencer/hjemmebedommelse/30-konkurrencer/hjemmebedommelse
http://danskakvarieunion.dk/index.php/konkurrencer/hjemmebedommelse/30-konkurrencer/hjemmebedommelse
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DM for foreningsakvarier på Vejle Akvariemesse 2019. 

DAU afholder DM i klasse 2 prydakvarier på den kommende Vejle Akvariemesse. 

Tilmelding kan ske til formand@danskakvarieunion.dk senest 31. januar 2019. Man sørger selv for 

bord eller underskab til akvariet. Deltagende foreninger får tildelt en lille stand, hvorfra man kan 

uddele foreningsmateriale, gøre reklame for sin forening og hverve nye medlemmer. 

 

Bedømmelsesregler for klasse 2 kan hentes her: 

https://www.akvariedommer.dk/images/stories/Bedommelsesregler_pdf/KLASSE02.pdf 

 

Vejle Akvariemesse 2019. 

Program: Lørdag:  Søndag:  Sted: 

10.00 – 16.00 Åben. 10.00 – 15.00 Åben.  Hældagerhallen  

16.30 Foredrag.* 11.00 Foredrag. Nørremarksvej 157, Vejle. 

19.00 Fællesspisning. 

 

Alle er meget velkomne til foredragene som er gratis. 

Foredraget lørdag* er Andreas Tanke som fortæller om rejser til Surinam og Rio Xingu. 

 

Du kan se mere på: https://vejleakva.dk/index.php/akva-dag.html  

mailto:formand@danskakvarieunion.dk
https://www.akvariedommer.dk/images/stories/Bedommelsesregler_pdf/KLASSE02.pdf
https://vejleakva.dk/index.php/akva-dag.html
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DAU’s kalender: 

Vejle Akvariemesse den 23.-24. februar 2019 i Hældagerhallen, Vejle. 

DAU generalforsamling 24. februar 2019 kl. 13.00 i Hældagerhallen, Vejle. 

DM for klubakvarier 2019 i weekenden den 23.-24. februar 2019 i Hældagerhallen, Vejle. 

Hjemmebedømmelse Region Sjælland 31. marts 2019. Tilmeldingsfrist til klubformand 16. marts. 

DM i Hjemmebedømmelse den 14. april 2019. Tilmeldingsfrist til 1. april 2019. 

Viborg Akvarieforenings Jubilæum den 14. september 2019. 

Aqua auktion i Aarhus Akvarieorening den 26. oktober 2019. 

Akvariedag i Alsund Akvarieforening den 2. november 2019. 

Foredrag om L-maller og grenmaller den 19. november 2019 i Vejle Akvarieforening med Norman 

Behr og Daniel Konn-Vetterlein. 

 

 


