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Referat fra bestyrelsesmøde i DAU Region Sjælland.  

Hvor?: Storkøbenhavns Akvarie Klub, Kildetoften 14, 3550 Slangerup 

Hvornår?:  22.03.2018, kl. 19:00 

Hvem?: Holbæk Akvarieklub ............................. Tilmeldt   
Karlemosens Akvarieklub ...................... Tilmeldt 

 Roskilde Akvarieforening ....................... Tilmeldt  
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub ... Tilmeldt  
Egedal Akvarieforening.......................... Tilmeldt  
Københavns Akvarieforening .................. Tilmeldt  
Storkøbenhavns Akvarie Klub ................. Tilmeldt  

 
Dagsorden: 

1. Valg af referent (KAK) 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (28.11.2017) 
3. Orientering fra formanden  
4. Økonomi 
5. Referat fra generalforsamlingen i DAU den 24.02.2018 (er det udsendt?) 
6. Aktiviteter i Regionen + stillingtagen til, hvor og hvornår vi igen holder  
 Akvadag (incl. formatet for dagen) + Vores levende hobby i Forum 
7. Orientering fra klubberne/foreningerne 
8. Fastlæggelse af næste møde  
 (forslag: tirsdag 20. eller torsdag 22. november 2018 hos KA) 
9. Eventuelt 

 
Ad dagsordenspunkt 1 - Valg af referent 

Steen Larsen - Storkøbenhavns Akvarie Klub (KAK) 
 
Ad dagsordenspunkt 2 - Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad dagsordenspunkt 3 - Orientering fra formanden 
Intet nyt siden sidste møde. 

 
Ad dagsordenspunkt 4 – Økonomi 

Ingen ændringer siden sidste møde. Kassebeholdningen er 3.165,39 kr. 
 

Ad dagsordenspunkt 5 – Referat fra generalforsamlingen i DAU 24.02.2018 
Referat fra DAU generalforsamlingen er endnu ikke modtaget. 
Niels fra DAS har modtaget en mail fra Tommy (DAU) som giver udtryk for at 
DAU mangler repræsentation fra Sjælland. 
DAS har påtaget sig at være konkurrence repræsentant for DAU. 
Region Sjælland er enige i denne opdeling og har ingen bemærkninger til 
dette. 

  

http://danskakvarieunion.dk/images/stories/sjaelland/regionsmoede_2017_11_28.pdf
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Ad dagsordenspunkt 6 - Aktiviteter i Regionen 

Alle klubber opfordres til at stille op til Vores levende hobby i Forum. 
Tilmelding skal ske direkte til Jimmy der repræsenterer Forum udstillingen. 
Vedr. fælles tilmelding til Forum skal tilmelding ske til Allan senest d. 30 april. 
Der skal tilgå DAU en besked om at det skal Forum udstillingen skal lægges på 
deres hjemmeside - Allan tager kontakt. 
Besked til Forum om deltagelse - Allan tager kontakt. 
Akvadag 2019 er drøftet og alle opfordres til at kigge efter egnet sted. Forslag 
til foredrag modtages gerne og punktet tages på næste møde. 
Bjarne Halgreen vil gerne holde et foredrag om fisk og farver – genetik. 

 
Ad dagsordenspunkt 7 - Orientering fra klubberne/foreningerne 

- Ølstykke akvarie forening meddeler at de har skiftet navn til Egedal 
Akvarieforening. Egedal bygger fortsat på deres kælder - har pt. 26 
medlemmer. 

- Vestsjælland er pt. 25 medlemmer. De stopper med deres havedams afdeling 
da der ikke længere er aktivitet på området i klubben. Holder fortsat 
akvariemøder. 

- Holbæk er pt. 10 medlemmer. Holder forsat 4 årlige møder + sommerfest og 
generalforsamling. 

- Roskilde akvarieforening er pt. 10 medlemmer og holder fortsat hyggemøder 
med tipskupon, auktion og generalforsamling. 

- Karlemosen akvarieforening er pt. 22 medlemmer og holder hyggemøder og 
tager på ture. 

- Københavns Akvarieforening er pt. 35 medlemmer. Holder møder samt 
hjemmemøder, sommertur, holder gang i Facebook gruppe. 

- Storkøbenhavns Akvarieklub er pt. 10 medlemmer, Har lige besøgt Hamburg - 
Hans Georg Evers, Akvarie Torndorff samt Futterhause, på Killerstrase og 
Atlantis - en forrygende tur med besøg hos Avifauna på vejen hjem. KAK holder 
flest hjemmemøder og tager på udflugter. 
Bjarne fra KA fortæller at der kommer udstilling i Dortmund 28-30. september 
– http://aqua-expo-tage.de/ - det falder uheldigvis sammen med Forum. 
 

Ad dagsordenspunkt 8 - Fastlæggelse af næste møde 
Næste møde er hos Københavns Akvarieforening (KA) d. 22 november 2018. 
Det blev drøftet at hvis det viser at være behov for det holdes et møde op til 
Forumudstillingen. 
 

Ad dagsordenspunkt 9 -  Eventuelt: 
Københavns Kreds 1 er blevet nedlagt idet alle klubber er overgået til Region 
Sjælland og i den forbindelse har Kreds 1 afleveret kr. 355,- til regionen. 

 
Referent:  Steen Larsen, Storkøbenhavns Akvarie Klub. 

 

http://aqua-expo-tage.de/

