
Referat af DANSK AKVARIE UNION’s generalforsamling 
Den 24. februar 2018 i Vejle 

 
 

 
1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær  
Jens Krüger blev valgt til dirigent, og det blev konstateret at generalforsamlingen var rettidig 
indkaldt. 
 
2. Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldighed af fuldmagter  
Kassereren havde konstateret hvilke foreninger som har stemmeret. Ingen invendinger. 
Stemmeret havde Aarhus Akvarieforening, Roskilde Akvarieforening, Vejle Akvarieforening, Skive 
Akvarieforening, Egedal Akvarieforening, Alssund Akvarieforening, Viborg Akvarieforening, 
Randers Akvarieforening og Horsens Akvarieklub. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
Beretning som er vedlagt som bilag 1, blev godkendt uden kommentarer. 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Kassereren Michael R. Hansen fremlagde et regnskab uden godkendelse fra bilagskontrollanterne. 
Forsamlingen kunne ikke acceptere dette. Rud Laursen foreslog at vi suspenderede GF i den tid det 
ville tage 2 af forsamlingen udvalgte personer, at gennemgå regnskabet. Der var enighed om dette 
og 3 personer tilbød sig til dette. Tonny Andersen og Rasmus Hurup (Vejle AF) samt en tredie 
person gennemgik bilagene og afstemte med regnskabet, hvorefter vi havde et regnskab med 
påtegning fra de 3 personer.  
Regnskabet viste en kassebeholdning pr. 31.12.2017 på 27.275,25 og et overskud på 3.597,30 kr. 
Regnskabet blev herefter godkendt og kassereren informerede om, at han er i tidspres i 
forbindelse med sit arbejde, og derfor ikke modtager genvalg til GF i 2019. 
 
5. Beretning fra udvalgene 
 
5a Internetadministrator (TBA): 
Jeg var så uheldig at blive blandet ind in internetsiden på landsmødet i september. Mit 
udgangspunkt for at arbejde med siden er absolut intet kendskab til Joomla, men jeg har da siddet 
og fundet ud af en del, ved at prøve mig frem. 
Der er nogle ting ved siden som jeg finder usmarte, og som jeg godt kunne tænke mig at lave om, 
men der rækker min viden om Joomla ikke, måske senere. 
Jeg har gået igang med at revidere flere dele af siden. Alle de indlæg der kommer til kalenderen er 
blevet lagt op inden for den dag hvor de er modtaget, og gamle indlæg er fjernet. 
Siden med nye førsteopdræt er gennemgået, og alle opdræt fra før 1/7 2017 er flyttet ud i 
fanerne.  
Siderne med foredragsholder er ved at blive gennemgået. Jeg har ringet til flere foredragsholdere, 
og fået at vide, at de ikke ønsker at stå på listen mere. Dette arbejde fortsætter stille og rolig. 



Jeg ved godt at forsiden ser noget skæv ud i øjeblikket, det generer også mit øje, men jeg 
overvejer hvad jeg vil gøre med sidens 2 kalendere. Jeg syntes ikke om at skulle skrive identiske 
kalenderindlæg 2 forskellige steder. 
Det jeg vil have fokus på i 2018 er at få foredragsholderlisterne ajour og så komme igang med det 
store arbejde omkring førstegangsopdrætslisterne, hvor navne skal ændres og der skal tilføjes 
point ud for alle arterne. Dette arbejde forventer jeg ikke at få gennemført i 2018, og dem der 
beskriver fisk, skal også nok sørge for, at opgaven aldrig bliver færdig. 
Jeg deltog i DAU bestyrelsesmødet i 4. kvartal, og jeg påtog mig at lave et DAU nyhedsbrev 4 gange 
årligt. Jeg husker et landsmøde i september, hvor man var helt oppe at køre over, at der ikke 
længere var noget nyhedsbrev. Da jeg sidder med internetsiden, var det jo ikke så slemt lige at 
skrive lidt af de samme ting i nyhedsbrevet. 
Det der så lige mangler nu er, at man bruger det der udsendes, i stedet for at rykke for ting 1½ 
måned efter det er oplyst i et nyhedsbrev. 
Der er kun kommet få bidrag til kalenderen, og der er ikke kommet bidrag til for eksempel 
foredragsholderlisten. Jeg skal nok pille foredrag af listen, men det er foreningerne der skal 
medvirke til at nye foredragsholdere kommer på listen. 
 
5b Opdrætskampangne (TBA): 
På landsmødet i september fik jeg en lille sidegevinst til internetadministrator jobbet. Der fulgte 
en opdrætskampagne med. 
Jeg har brugt 4. kvartal til at prøve på at finde ud af reglerne. De er noget snørklede, og i et enkelt 
tilfælde ikke mulig at overholde. Det har jeg løst ved at se igennem fingre med nogle datoer. Regel 
citater: 

”Forinden skal opdrættet i en alder af 6-8 uger besigtiges” 
” Alle opdrætsanmeldelser skal være indsendt og modtaget af kampagnelederen senest med 

udgangen af uge 6 året efter konkurrenceåret” 
Det kan være svært at anmelde et opdræt inden udgangen af uge 6, når det skal være 6 uger 
gammel for at kunne besigtiges, og det ikke må anmeldes før det er besigtiget. 
En enkelt person har rykket for hvorfor hans opdræt fra august måned ikke var med på 
internetsiden. Jeg har valgt at tilføje dem, uden at undersøge nærmere, da point og andet ikke 
havde nogen indflydelse for det samlede resultat. 
I 2017 har Roskilde Akvarieforening deltaget med 1 opdræt og opnået 2 point. Viborg 
Akvarieforening har deltaget med 1 opdræt og opnået 2 point. Vejle Akvarieforening har deltaget 
med 13 opdræt og opnået 142 point. Aarhus Akvarieforening har deltaget med 55 opdræt og 
opnået 459,5 point.  
Samlet var der 70 opdræt tilmeldt i årets opdrætskampagne.  
Det betyder at det i 2017 er Aarhus Akvarieforening som har vundet både flest opdræt og flest 
point i foreningskonkurrencen, og det er Søren Lund fra AAF som har vundet både flest opdræt og 
flest point i opdrætterkonkurrencen. 
Grundlaget for opdrætskonkurrencen er point oplyst i listen over førsteopdræt. Derfor har 
opgaven med opdatering af points en meget høj prioritet. Nogle point er allerede tilføjet og nogle 
få er ændret. 
 
5c Ingen beretning modtaget fra de øvrige udvalg. 
 



6. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter og herunder fastlæggelse af kontingent 
Budgettet blev fremlagt og der blev foreslået uændret kontingent.  
Indtægter i budgettet: Kontingenter 5100, Reklame 1500 i alt 6600 kr. 
Udgifter i budgettet: Mødeudgifter 2000, Adm. 600, Konkurrencer 1200, internet 200 og PR 1500 i 
alt 5500 kr. 
Budget godkendt uden kommentarer.  
 
7. Indkomne forslag  
Der var foreslag fra bestyrelsen om at webmasteren fremover deltager i bestyrelsesmøderne, da 
web-masters opgaver er er en vigtig del af bestyrelsesarbejdet. Det blev enstemmigt vedtaget at 
web-master tilføjes i paragraf 9.  
 
8. Valg 
På valg var formanden Heine Dupont, som ikke ønskede genvalg. Tonny Brandt Andersen (Vejle 
AF) blev valgt til ny formand. Rasmus Hurup (Vejle AF) blev valgt til bestyrelsesmedlem. 
2 suppleanter: Jan Lyngdorff (Roskilde AF) blev valgt til 1. suppleant og Rud Laursen (Aarhus AF) 
blev valgt til 2. suppeant.  
2 bilagskrontrollanter blev valgt: Per Madsbøll (Alssund AF) og Heine Dupont (Vejle AF). 
2 bilagskontrollantsuppleanter blev valgt: Ivan Mølvadgård (Viborg AF) og Jan Grønhøj (Randers 
AF). 
Kassereren oplyste at han trækker sig til generalforsamlingen i februar 2019. 
 
9. Valg af arrangør for næste ordinære generalforsamling 
Der var ingen som ønskede at afholde GF 2019. Derfor tilbød Vejle Akvarieforening at GF kunne 
afholdes i forbindelse med Vejle Akvariemesse 2019. 
 
10. Eventuelt  
Spørgsmål til dommeruddannelse. Der var lavet et oplæg til en ny dommeruddannelse, og den gamle 
bestyrelse anbefalede den nye bestyrelse at gå videre med denne opgave.  
Det blev oplyst at Dansk Akvariedommer Sammenslutning (DAS) ikke havde virket efter vedtægterne siden 
2010. Grunden til at der ikke er blevet starten dommeruddannelse i Jylland, var manglende interesse for 
akvariebedømmelse i de jyske foreninger. 
Alssund Akvarieforening har i forbindelse med deres akvariedag bedømmelse af akvarier i konkurrence, 
hvor de har brugt bestyrelsesmedlemmer til bedømmelse af akvarierne, som blev bedømt ud fra DAU’s 
bedømmelsesregler. 
Jan Lyngdorff fortalte om de bedømmelsesregler der ligger på hans internetside, og som nogle 
akvarieforeninger har benyttet sig af. Jan mente også, at det er vigtigt på udstillinger, at have en 
publikumsbedømmelse. 
Rud fortalte om arbejdet med akvariet på Aarhus Akvarieforenings stand, som Rasmus og Ole fra Aarhus AF 
havde stået for. Rud fortalte om det flotte resultat, og nævnte at det var en stort opgave at arbejde med, 
og specielt at flytte det til en udstilling efter dekoreringen. Man var ærgelig over at DM for klubakvarier var 
blevet aflyst, da der ingen tilmeldinger var ved sidste tilmeldingsfrist. 
 
Mødet afsluttet. 
 
Referat: Tonny Brandt Andersen (3. november 2018). 
 



 



 


