Nyhedsbrev fra DAU
Den 9. maj 2011
Vi vil fremover fremsende et
nyhedsbrev månedligt, for at
informere om aktiviteterne i
bestyrelsen
Hjemmesiden
Så er hjemmesiden oppe. Vi har set os nødsaget til at ”begynde mere eller mindre forfra”. Der vil
derfor jævnligt i det næste stykke tid ske små ændringer. Skulle I blive opmærksom på mangler
eller måske forslag til udvidelser tager vi gerne i mod. Selvfølgelig også kritik. Adressen er på
hjemmesiden er:
www.danskakvarieunion.dk
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 vil blive sendt til de foreninger,
der har betalt, inden ugens udgang

Generalforsamling i 2012
Forening, som kunne tænke sig at lægge lokaler for DAU’s GENERALFORSAMLING i april måned 2012,
efterlyses. Det kunne fx være i forbindelse med et arrangement såsom en Akva-Dag.

Opdrætskonkurencen
Opdrætskonkurrencen vil derfor atter kunne følges på hjemmesiden. Her findes også
tilmeldingsskema. Indtil nu er det kun Ølstykke og Silkeborg, der har tilmeldt opdræt. Silkeborg har
endvidere været vinder af konkurrencen gennem de senere år. Er det ikke på tide at de får noget
mere konkurrence? Læs mere om konkurrencen på hjemmesiden.

Foredragsholdere
DAU efterlyser 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

Regionerne har fået deres egen side
Gå ind under Regionerne på DAU’s hjemmeside og klik fx på Region Sjælland. Her kan du finde
masser af oplysninger om, hvad der foregår i Regionen. Og få inspiration til hvad Jeres Region
kunne bruge et sådant tilbud til.
Findes der et regionssamarbejde (fx tidligere kredssamarbejde) må I meget gerne meddele dette
til DAU’s sekretær: ole.g@privat.dk . Ønsker I at oprette jeres egen Regionsside skal vi nok være
Jer behjælpelige med det. Vi har kendskab til samarbejde i Region Hovedstaden.

Kontingent
Kontingentet er som følger:
Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2010, dog max 1000 kr.
Associerede foreninger: 150 kr.
Indbetales på DAU’s konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto 1034243

Akvadage og Udstillinger
Aarhus Akvarieforening afholder udstilling og messe med foredrag i afledning af 75 års jubilæum den
22-23 oktober 2011 i Vejlby-Risskov Hallen, Læs mere herom på:
http://www.akvamesse.dk/

Region Sjælland holder Akva-dag
med 2 foredrag, aqua-qiuz, og en stor auktion søndag den 30. oktober i i lokaler hos Karlemosens
Akvarieklub. Læs mere på DAU’s hjemmeside under Region Sjælland.

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

