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Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i DAU Region Sjælland. 

Hvor?:   Ølstykke Akvarie Forening, kælderen under Sandbjerghallen, Skolevej 9, 
3660 Stenløse 

Hvornår?: 27.06.2017, kl. 19:30 

Hvem?: Holbæk Akvarieklub  

 Karlemosens Akvarieklub  
 Københavns Akvarieforening 
 Roskilde Akvarieforening  

 Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub  
 Ølstykke Akvarieforening 

  
Dagsorden: 

1. Valg af referent (Ølstykke) 

2. Orientering fra formanden om baggrunden for mødet 
3. Beslutning om fælles holdning til DAUs planer 

4. Hvem deltager i DAUs landsmøde? (aftale om samkørsel og evt. fælles 
tilmelding) 

5. Status på Akvadagen den 12. november 2017 

6. Eventuelt 
 

Ad dagsordenspunkt 1 - Valg af referent: 

Kim Nilsson fra Ølstykke tog referat 
 

Ad dagsordenspunkt 2 - Orientering fra formanden om baggrunden for mødet: 

Regionsformand Allan Olssen orienterede om, at mødet er indkaldt fordi 

der siden sidste regionsmøde er indkaldt til et landsmøde i DAU som 
afholdes før næste regionsmøde sidst i november 2017. 

Allan nævnte at, det ikke var et møde hvor der lægges op til at træffe 

egentlige beslutninger (til trods for ordvalget i dagsordenens punkt 3), 
men en mulighed for at tale om hvad Region Sjælland forventer af 

landsmødet. 
 
Ad dagsordenspunkt 3 - Beslutning om fælles holdning til DAUs planer: 

Som nævnt ikke et punkt til beslutning, men udveksling af meninger om 
DAUs organisering nu og fremover. 

Den opdeling der lægges op til i DAUs indkaldelse til landsmøde, falder 
godt i tråd med det regionale samarbejde på tværs af de regioner der p.t. 
er gældende i DAU, vi på Sjælland praktiserer og har talt om at udbygge. 

Det blev påpeget, at reglerne for samarbejdet i Region Sjælland ikke er 
betinget af medlemskab af DAU. Dette forhold var der lidt usikkerhed om, 

og det aftaltes at Kim Nilsson fra Ølstykke Akvarieforening undersøger det 
nærmere til næste ordinære møde i november.  
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Der var ikke fuldstændig enighed om hvorvidt foreninger der ikke er 

medlem af DAU bør kunne deltage i samarbejdet i Region Sjælland. 

Emnet sættes på dagsordenen til næste ordinære møde i regionen. 

Efter lidt debat om DAUs oplæg til en reorganisering var der enighed om, 
at det bliver spænende at se 

 Om der indtænkes en ny bestyrelsessammensætning med de tre 
regioners formænd 

 Hvad der menes med foreninger ”der hænger” 

 Hvad der udmeldes i forhold til hjemmebedømmelseskonkurrencer, 
specielt set i lyset af hvordan hjemmebedømmelseskonkurrencen 2017 

blev håndteret. 
 Om der planlægges dommerkurser så vi kan få dommere (hvis der er 

interesse for at blive dommer) i hele landet (p.t. er der kun nogle få 

sjællandske dommere). 
 

Ad dagsordenspunkt 4 – Hvem deltager i DAUs landsmøde? (aftale om samkørsel og 
evt. fælles tilmelding): 

Holbæk Akvarieforening forventer at deltage 

Karlemosens Akvarieklub (Køge) forventer ikke at kunne deltage 

Københavns Akvarieforening forventer ikke at kunne deltage 

Roskilde Akvarieforening forventer at deltage 

Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub forventer at deltage 

Ølstykke Akvarieforening forventer at deltage 

De som ønsker at deltage bedes meddele:  
- navn  

- adresse  
- oplysning om man kan tilbyde at køre (hvor mange pladser i bilen udover 
føreren) eller om man gerne vil køre med,  

Oplys ovenstående pr. e-mail senest fredag den 1. september 2017 til 
Allan@3650fisk.dk.  

Ølstykke Akvarieforening vil herefter planlægge fællestransport. 

 

Ad dagsordenspunkt 5 - Status på Akvadagen den 12. november 2017: 

Ølstykke Akvarieforening orienterede om, at der er truffet aftale om to 
foredrag der bør have bred interesse hos både erfarne akvarister og 

nybegyndere: 
- Belysning af planteakvariet v. Sven Erik Riedel fra Københavns 
Akvarieforening 

- Fiskesygdommes behandling og forebyggelse v. Kurt Buchmann fra 
Københavns Universitet 

mailto:Allan@3650fisk.dk
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Der afsluttes med auktion v. Peder Bach og Kim Nilsson fra Ølstykke 

Akvarieforening 

Det er lykkedes at få tilsagn om sponsering af nogle præmier der bliver 

trukket lod om på adgangsbilletten. 

Bonnie i Værløse forventes at stille nogle planteakvarier op som udstilling. 

Der forhandles med DanKoi om demo af nogle effektive pumper. 

Ølstykke Akvarieforening har reserveret de to idrætssale over deres 
lokaler, så der er rigeligt plads ved mange fremmødte. 

Der omdeltes et par plakater (kan forventes at undergå nogle forandringer 
som tiden går) til hver forening. Plakaten bliver tilgængelig på Regionens 

del af DAUs hjemmeside, hvor den også løbende bliver udskiftet hvis der 
redigeres i den. 

Der var bred enighed om, at det ser ud til at blive en interessant dag som 

forhåbentlig bliver velbesøgt.  

 

 
Ad dagsordenspunkt 6 – Eventuelt: 

Hans Ole Kofoed oplyste, at Holbæk Akvarieklub er i dialog med Bonnie i 

Værløse om at arrangere et foredrag om aquascaping. 

Hans Ole Kofoed giver besked til foreningerne når der er mere at fortælle 

om arrangementet. 
 
 


