
 

Samarbejdende akvarieklubber i Region Sjælland 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2013 hos Hans Ole Kofoed, Holbæk 

Tilstede: Roskilde Akvarieforening 

 Karlemosens Akvarieforening 

 Vestsjællands akvarie- og terrarieklub 

 Ølstykke Akvarieforening 

 Holbæk Akvarie Klub (referent) 

 

Afbud: ingen 

 

1. Valg af referent: 

           Hans Ole Kofoed valgt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

           Godkendt 

 

3. Orientering ved formanden  

Regionsmesterskabet 

Afholdes som planlagt 24. marts 2013. Per kører med dommerne rundt for at 

fotografere. 

Økonomien deles ligelig mellem foreninger og Regionen med ¼ del til hver. 

Deltagere: 

 Karlemosen: 1 kl. 4 

  1 kl. 2 jun. 

 Ølstykke: 1 kl. 2 

  1 kl. 5 

  2 kl. 12 

 Vestsj.: 1 kl. 2 

 

 

4. Økonomi 

Der har ingen bogføring været i 2012, kassebeholdningen er derfor fortsat 2.998,25 kr. 

Der er derfor ingen behov for indbetaling af kontingent. 

 

5. Aktiviteter 

Fællesmøde den 26. maj kl. 13.00 i Ølstykke med Thue Grum-Schwensen som holder 

foredrag om fisk, der kan holdes i havedamme om sommeren. 

Aquadag den 15. september i Ølstykke med 2 foredrag (Peder Bach, Den Blå Planets 

tilblivelse, Små guramier (lakridsguramier) ved Helene Schoubye), quiz, og auktion.   

6. Foreningerne rundt 

Holbæk 

Har stadig ikke fået lokale. Holder hjemmemøder dels hos hinanden eller tager rundt til 

andre akvarister på Sjælland. Der deltager op til 8 hver gang. 

 

 

 



Roskilde 

Har fået et par nye medlemmer og har i vinter kørt med foredrag 1 gang om måneden. 

Inviterer til et arrangement en 4. april med tilmelding. – uddelte materiale 

 

Vestsjælland 

Der deltager omkring 12 personer til møderne. Besøgt ”malen.dk”. Har lagt en 

aktivitetsplan for resten af foråret og sommeren. 

 

Ølstykke 

42 betalende medlemmer indtil nu. Fortalte om en bustur til Jylland, der var blevet dyr, 

grundet lån af en gammel bus, hvor der bl.a manglede køreskive og der ikke var 

udfærdiget de rigtige papirer. 

 

 

7. Næste møde 20. november kl. 19.00 i Karlemosen. 

 

8. Eventuelt 

John fra Roskilde fremførte en berettiget kritik af førsteopdræts tilmeldingsskemaerne. 

Det gav anledning til en drøftelse omkring anmeldelse af opdræt og første opdræt. 

Hans Ole vil tage kritikken med til DAU´s bestyrelse.  

 

 


