
Kredsmøde den 17.november 2005. 
 
Mødet blev afholdt i Karlemoseparkens Klubs lokale 
 
Deltagere: 
 
Sydhavsøernes Akvarieklub 
Karlemoseparkens Klub 
Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub 
Holbæk Akvarie Klub 
Ølstykke Akvarie Forening 
Haslev Akvarieforening 
Roskilde Akvarie Forening 
Før mødet gik i gang uddelte Per vandrepokaler fra det i 2005 overståede danmarksmesterskab i 
hjemmebedømmelse. Pokal var der til: 
Svenne (HAK) som vinder af klasse 2B 
Henrik (ØAF)  som vinder af klasse 3 
Peter    (ØAF) som vinder af klasse 5 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 1 referent: 
Ole fra Ølstykke blev valgt til jobbet. 
 
Pkt. 2: Orientering fra delegeretmødet: 
Per, som deltog på mødet og som var en tam forestilling, havde efterfølgende informationer. 

- DAU står og mangler en opdrætsregistrator. Den nuværende har svært ved pointreglerne, da 
hun ingen akvarieerfaring har. Man vil prøve at samle en gruppe til at varetaget arbejdet.  

- DAU står også og mangler en sekretær. Denne skulle meget gerne være en fra kreds 2-3 
eller kreds 1 

- DAUs hjemmeside mangler nogle opdateringer. Disse har Hans Ole (HAK) ordnet. Der blev 
valgt en ny hjemmesideregistrator på mødet.. 

- Bladsamarbejdet blev omtalt på mødet. Hvis foreninger der ikke har et blad ønsker at bruge 
en anden forenings blad som medlemsblad, bør man, af skattemæssige årsager, lave en eller 
anden form for medlemskab i den bladhavende forening. 

- Ålborg har opgivet at revidere og overføre DAUs lysbilledserier til nyt medie. 
- Man skal finde ud af hvad der skal ske med de ”gamle udgåede” vandrepokaler, samt klare 

retningslinier for de nye pokaler 
- Man var ikke helt tilfreds med kassererens regnskabsaflæggelse. Blandt andet manglede det 

et budget. 
- Næste delegeretmøde bliver i Silkeborg den 10. eller 17. september 2006 
- DM for selskabsakvarier bliver i 2006 afholdt i Randers på deres akvamesse. 
- DM for hjemmebedømmelse bliver i weekenden 8.-9. april 2006 
 
 
 
 
 



Pkt. 3: Fælles foredragsdag i Vestsjælland 
Max Bjørneskov har indvilliget i at komme og holde foredrag om cichlider. Dato’en bliver søndag 
den 12. februar 2006 kl. 14.00 på Sørby Magle Skole. Kredskassen betaler for foredraget. Der vil 
også blive auktion over medbragte effekter.  Vestsjælland udsender indbydelser. 

 
Pkt. 4: Økonomi. 
Regnskabet viste et underskud på 224,25 kr. Hver forening skal indbetale 200 kr. til kredskassen. 
Hans Ole vil sende en mail med indbetalingskonto. 

 
Pkt. 5: Forslag til aktiviteter. 

- DM i hjemmebedømmelse afholdes den 8.-9. april 2006 
- Kredsmesterskaberne bliver derfor afholdt den 26. marts 2006 
- Klubmesterskaber skal afholdes min. En uge før kredsmesterskaberne. 
- Ølstykke påtænker at afholde udstilling og akvadag til næste år da de har 25 års jubilæum. 
- En tur til Tropica eller andet plantegartneri kunne være ønskværdigt. 
- Fælles tur til Randers akvamesse kunne også komme på tale. 

 
Pkt. 6: Nyt fra klubberne 
      
Karlemoseparken: 
Man har besøgt KAK’s udstilling i Danmarks Akvarium. Der har været et intert problem med 
akvariepasning i klublokalet. Der er planer om at lave et åbenthusdag for bebyggelse med 
foredragsholder. Der blev oplæst en artikel fra VAF hjemmeside, hvor et par usandheder skulle 
rettes. Man har planer om at få gjort klublokalet større. En skillevæg skal flyttes, hvis der opnås 
tilladelse fra boligforeningen. 
 
Haslev: 
Der er kommet ny formand: Anders Thøgersen. Man mangler medlemmer på møderne. Som reglen 
møder der kun 1-2 stk. op. Man har været på forskellige ture til butikker. Jan Lyngdorf har holdt 
foredrag om orkideer. Klublokalet er nedlagt, da bebyggelsen skulle bruge lokalet til andre formål. 
 
Sydhavsøerne: 
Jens Brunn har været der og holdt foredrag om planter. Besøgte udstillingen i Danmarks Akvarium. 
Været på tur ind til Neonfisken. Aktiviteterne på medlemsmøderne kniber det med. Foredrags-
holderne er lidt dyre blandt andet pga det store kørselsafstand. Har mange medlemmer, men de 
fleste er passive. Dette skyldes måske at medlemskabet også giver adgangskort til Zoo. 
 
Holbæk: 
Kældermøde hver onsdag. En fælles tur til Danmarks Akvarium havde ingen medlemsinteresse. 
Medlemmerne ønsker fortiden kun at passe akvarierne i kælderen, så derfor ingen andre aktiviteter 
for tiden. Kassereren har haft indbrud og klubkassen blev også stjålet. Vær opmærksom på af ens 
husstandsforsikring dækker ikke et sådant tab.  
 
Ølstykke: 
Har haft besøg af Jan Lyngdorf i forbindelse med opbygningen af et klubpaludarie. Deltog med 8 
akvarier i Danmark Akvarium. Haft et foredrag om latin og fiskeopbygningen. Laver storkøb af 
foder, fiks og planter. Har planer om at bygge baggrunde i akvarier. Møderne går tilfredsstillende. 
Der er tit mange medlemmer til stede i klublokalet. 



 
Roskilde: 
17-25 medlemmer til møderne. 4-6 foredrag om året, men man har en max grænse på 2000 kr om 
året til foredrag. Havde hjemmebedømmelse op til udstillingen i Danmarks Akvarium, hvor man 
også udstillede med flere akvarier. Klubben arbejder ud fra at få et overskud på 2-3000 kr om året. 
Holder til på Astershjemmet ved Østervangsskolen. Julemøde i december på bankospil. Medlems-
kredsen kommer fra store dele af sjælland. Kun få medlemmer fra selve Roskilde. 
 
Vestsjælland: 
Man har oprettet en ny gruppe: Fotogruppe, som indtil nu er på 13 medlemmer. Gruppen påtænker 
at lave fotoserier over forskellige emner. Vil lave foto over aktiviterene på medlemsmøderne til 
historisk brug. En god foredragsholder om foto er ejeren af Flyvefisken. Foreningen har en jævn 
tilgang af nye medlemmer. 61 medlemmer i dag. 
 
 
Pkt. 7: Valg af formand for 2006 
Per blev genvalgt som formand, og Svenne ligeså som kasserer 
 
Pkt. 8: Næste møde. 
 
  Afholdes hos Sydhavsøerne den 5. maj kl. 19.00 
 
Evt. 
Efterfølgende rejste sydhavsøerne en debat omkring stemmeret til generalforsamlingen. Skal 
kontingent være betalt eller ej. De fleste foreninger tilkendegav at man skal have betalt kontingent 
for at have stemmeret. Foreningslovene bør indeholde klare regler herom. 
   
Næ 

 
 
 
 
 


