Nyhedsbrev fra DAU
Den 1.december 2011

Stiftet den 4.marts 1945
GLÆDELIG JUL

Vi vil fremover fremsende et
nyhedsbrev månedligt, for at
informere om aktiviteterne i
bestyrelsen
www.danskakvarieunion.dk

Hjemmesiden
Vær opmærksom på, at den del af hjemmesiden der indeholder FORENINGSSERVICE, nu kun er tilgængelig
for foreninger, der har betalt DAU-kontingent for 2011. LOGIN er sendt til foreningerne.

Generalforsamling
Indkaldelse til Generalforsamling i DAU. Den afholdes
Søndag den 4.marts 2012 kl. 13 på Damhavens Skole, Damhavevej, Vejle
Forslag skal indsendes til formanden Hans Ole Kofoed, Valmuevej 6, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 61 69, mail:
formanden@danskakvarieunion.dk inden den 5.februar 2012.
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Vejle Akvarie Forenings Akvamesse på Damhavens Skole læs
mere på www.vejleakva.dk

Tipskuponer
Under foreningsservice er der langt et par tipskuponer ind, som foreningerne frit kan benytte som
supplement til deres møde aktiviteter. Disse vil med jævne mellemrum blive suppleret op. Indtil nu ligger der
9 stk. Flere er på vej.

Hjemmebedømmelser i 2012
DM i hjemmebedømmelse i 2012 vil blive afholdt den 31.marts/1.april. Hvis man ønsker at deltage, er det
allerede nu, man skal begynde at tænke på hvilken klasse man vil stille op i og med hvilket indhold. DM
afholdes i følgende klasser:
Klasse 2, Klasse 2 junior, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5, Klasse 6 og Klasse. 12
Konkurrence reglerne kan læses på både DAU’s og DAS’s hjemmesider.
Reglerne for hvordan akvarierne bedømmes kan ses og kopieres fra DAS’s hjemmeside:
www.akvariedommer.dk

Ophavsret
DAU’s- Ideudvalg lavede en gennemgang af ophavsretten i januar 1989. Loven er siden blevet justeret i 1995
og 2009, men meningen er stadig det samme. Artiklen finder du som en vedhæftet fil til nyhedsbrevet
Den gældende lov finder du på:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129901

Samarbejde med Akvariesiden.
DAU og Akvariesiden.dk vil starte op med et formelt samarbejde.
I første omgang vil Akvariesiden henvise til reglerne for Dansk førstegangsopdræt. Man behøver ikke at være
medlem for at anmelde og for at få registret et Dansk førstegangsopdræt.
DAU’s nyhedsbreve vil fremover også blive bragt på Akvariesiden.dk, og vil derfor være tilgængelige for flere
akvarister.
DAU og Akvariesiden.dk vil endvidere arbejde for at finde frem til flere aktiviteter, vi kan samarbejde om.

Ny foredragsholder
Så er der atter en tilføjelse til foredragsholderlisten:
Kasper Rossing, Spangsvej 32, 5210 Odense NV, tlf. 2011 2880, mail: kasper@rossing.dk
har disse emner:
1. Discus. Hold og opdræt
2. Filterteknik
3. Malawisøen – et hav af ferskvand
4. Hjemmelavede dekorationer
5. Anlæggelse af havedam uden brug af dyr teknik
Honorar efter aftale.

DAU efterlyser stadig flere foredragsholdere. Er der foreninger, der ligger inde med emner, som
ikke ligger på vores nuværende foredragsholderliste, hører vi gerne fra Jer. Mail til sekretæren:
ole.g@privat.dk

Messen i Køge i 2012
Den afholdte messe i Køge blev en stor succes og dette har resulteret i, at det allerede nu er besluttet at
afholde en endnu større messe i 2012, nærmere bestemt weekenden den 29. – 30. september hvor der ud
over de professionelle stande også bliver masser af akvarier. Der vil blive afholdt DM for foreningsakvarier i
klasse 2 og 3, Skandinavisk Killiselskab, Poecilia og Danish Show Guppy deltager med mange akvarier. Make
make vil lave workshops under hele udstillingen. Flere grosister har allerede givet tilsagn om deltagelse.
Arealet for udstillingen vil blive dobbelt så stort, da begge haller vil blive inddraget, i alt 2200 m2 under tag.
Så noter allerede nu datoen i Jeres kalender.

Opdrætskonkurrencen
Så har vi også fået en afløser for Poul Petersen. Mere herom i næste nyhedsbrev.

Kontingent for 2011
Kontingentet er som følger:
Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2011, dog max 1000 kr.
Associerede foreninger: 150 kr.
Indbetales på DAU’s konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto 1034243
Sidste frist for indbetaling vil være 1.februar 2012 hvis adgang til foreningsservice skal bevares
eller senest 4/3 2012 hvis I vil have stemmeret på generalforsamlingen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Den Blå Planet:
Følg med på Danmarks Akvarium nye byggeri ved Kastrup Havn i Tårnby kommune.
www.denblaaplanet.dk

Kommende aktiviteter:
Nivå-Kokkedal Akvarieklub afholder AKVA-dag den 4.marts 2012. Læs mere på

www.akvadag.dk

Akvamesse i Vejle den 3 – 4. marts 2012 på Damhavens skole.
Danish show guppy deltager på Nordic Open den 4.-6.maj 2012. Nærmere lommer om afholdelsesstedet.

Har du/I kendskab til et arrangement som bør omtales, så send information herom til vores sekretær:
Mail: ole.g@privat.dk

Ønsker du/I ikke at modtage nyhedsbrevet mere så send til en mail herom til ole.g@privat.dk

