
 
Samarbejdende akvarieklubber i Region Sjælland 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 30. november 2010 hos Hans Ole Kofoed, Holbæk 

Tilstede: Roskilde Akvarieforening 
 Karlemosens Akvarieforening 
 Vestsjællands akvarie- og terrarieklub 
 Holbæk Akvarie Klub (referent) 
 
Afbud: Ølstykke 
 

1. Valg af referent: 
           Hans Ole Kofoed valgt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
           Godkendt 
 

3. Orientering ved formanden og DAU 
Per begyndte mødet med at byde velkommen til Roskilde, der fremover ønsker at 
deltage i samarbejdet. 
Per fremhævede Aquadagen i Ølstykke, der trods ikke for god annoncering p.g.a. 
DAU´s hjemmeside ikke fungerede, havde deltagelse af 45 personer. 
Der var enighed om, at ved fremtidge arrangementer skulle der udsendes direkte 
besked til foreningerne, gerne gennem DAU sekretær. 
Tue Grum-Schensen foredrag om poecilia blev evalueret, her efterlyses mere om, 
hvordan man holder de enkelte fisk og opdræt af disse. Emnet var i øvrigt spændene. 
 
Hans Ole refererede kort fra generalforsamling i DAU, hvor det blev vedtaget, at 
generalforsamlingen fremover skal ligge i april måned. Da der så kun vil være 4 mdr. til 
den næste, blev det besluttet, at næste generalforsamling bliver april 2012. 
Der var endvidere kommet nye konkurrenceregler for DM i hjemmebedømmelse. Hver 
forening kan nu deltage med 1 akvarium i hver klasse direkte i finalen. 
 
DAU´s hjemmeside er fortsat nede. Der arbejdes aktiv på at finde en løsning. 
Problemet er, at der udsendes spam via hjemmeside, og ”Webhotellet” har derfor 
lukket siden. Da den er programeret direkte på ”Webhotellets server” er problemet at få 
dataerne hjem. Hjemmesiden skal muligvis efterfølgende lægges over ”Joompla”, 
såfremt det ikke er muligt at lave et spamfilter. 

 
 

4. Økonomi 
Der havde været udgifter på 1.500 kr til foredrag i Ølstykke og en indtægt på 1.330 kr, 
fordelt på 900 kr. i entre, 200 kr. for standleje og 230 kr. i auktion. – et mindre 
underskud på 130 kr. Kassebeholdning dags dato 1.226 kr. hvorfor der ikke skulle 
indbetales kontingent i år. 

 



 
5. Aktiviteter 2011 

 
Hjemmebedømmelse 
Der var enighed om, at vi godt kan gå sammen med København omkring et 
sjællandsmesterskab, såfremt København vil stå som arrangør. Hans Ole skulle finde en 
løsning med København omkring økonomi, når vi havde set tilmelding. 
 
Aquadag 2011. 
Karlemosen vil godt være vært ultimo oktober – primo november 2011. De fremførte 
dog, at afdelingsformanden havde stillet krav om at akvarieklubben skulle have 50% af 
entreindtægten, for at han ville udlåne lokale. Der var enighed om, at det var ok. 
John Møller-Andersen holder foredrag om opdræt af selskabsakvariets fisk, Per 
kontakter Bjarne Larsen mhp. Foredrag om rejer/krebs. Hans Ole laver en aqua-quiz. 
 

6. Nyt fra klubberne 
 
Roskilde  
Der havde været optræk til at foreningen skulle lukke, men et par af de ældre 
medlemmer havde taget initiativ til at fortsætte. Der er begyndende interesse fra nye 
om at blive medlem, således kom 3 ved sidste møde. 
 
Holbæk 
Klubben er blevet opsagt i foreningshuset, da byrådet har besluttet at sælge 
Foreningshuset. Klubben har endnu ikke fået erstatningslokaler. Klubbens fremtidige 
virke er derfor uafklaret, da nuværende medlemmer udelukkende deltager i det sociale 
omkring deres akvarier i klublokalet. 
 
Vestsjælland 
Meget lidt fremmøde til møderne. Der afholdes 1 til ingen månedlige møder. Fastholder 
ture og havebassingruppen. 
 
Karlemosen  
Det går godt – er ved at være færdig med ombygning af lokaler med plads til 120 
akvarier. Der er 29 medlemmer. Er interesseret i at lære noget om opdræt, nu de har 
fået deres ”vandværk” til at køre 

 
 

7. Næste møde 
Hos John Møller Andersen i Roskilde den 29. marts 2011. 


