Nyhedsbrev fra DAU
Den 1.april 2012

Stiftet den 4.marts 1945

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

Dommeruddannelse
Desværre var der kun 2 tilmeldinger til kurset, og derfor kan det ikke gennemføres i denne omgang. DAU og
DAS skal dog opfordre til, at man i klubberne reklamerer for uddannelsen. DAS er stadig interesseret i at
gennemføre et kursus, hvis der kommer flere tilmeldinger.
Så interesserede må meget gerne kontakte DAS på formand@akvariedommer.dk .

Medicin/desinfektionsmidler til hobby/kæledyr til fisk
Vi har haft en telefonsamtale med sundhedsministeriet den 29. februar, som beklager at de ikke
havde fået sendt en kvittering på vores brev af 19.februar 2012 (Vedhæftet). Vi har nu fået en person,
der er sagsbehandler på opgaven. Denne fortæller, at ministeriet har sendt en forespørgsel til
lægemiddelstyrelsen, som fra 1. marts ikke hedder dette længere. De er under omorganisering - så
deres tidsfrist for svar er forlænget, så vi først må regne med svar fra ministeren om 1. mdr.
Den 26.februar modtog vi et svar fra ministeriet. Et svar som ikke var til meget hjælp, da det mer
eller mindre bare var en konstatering af fakta, som vi kendte i forvejen. Så nu lægger vi hovederne i
blød og planlægger hvad vores næste skridt skal være.

Pasningsvejledninger.
I fortsættelse af debatten sidste år om pasningsvejledninger for hobbydyr- og fugle er DAU blevet opfordret
til at være med til at udarbejde sådanne også for akvariefisk. DAU har i første omgang nedsat en gruppe
bestående af Poul Petersen (KA), Benny B. Larsen og DAU’s sekretær Ole G. Nielsen for at finde ud af om det
overhoved er muligt at lave sådanne vejledninger

Hæderstegn i DAU
Vi har atter fået fyldt beholdningen og skal derfor slå et slag for disse hæderstegn:

Den Gyldne Barbe er et emblem, som er fælles for alle akvarister, der er medlem af D.A.U.
Nedennævnte emblemer, der er fælles for medlemmer af D.A.U., N.A.F., S.A.R.F. og F.A.F.,
uddeles på nævnte vilkår:
1. Lille blåt Emblem Uddeles til de af foreningsbestyrelserne udpegede medlemmer, som har
været i foreningen i mindst 3 år, og i denne tid har deltaget aktivt i
foreningens arbejde eller på anden vis har gjort sig fortjent dertil.
2. Stort blåt Emblem Uddeles til de af foreningsbestyrelserne udpegede medlemmer, som har
været i foreningen i mindst 5 år, og i denne tid har deltaget aktivt i
foreningens arbejde eller andet væsentligt arbejde.
3. Brunt Emblem

Uddeles til de af foreningsbestyrelserne foreslåede medlemmer, som har
været i en forening i mindst 20 år. Forslag indsendes skriftligt.

4. Grønt Emblem

Uddeles til den af de lokale foreningsbestyrelser foreslåede medlemmer og
efter DAU´s bestyrelses beslutning. Medlemmet skal have været mindst 10 år
i foreningen, hvoraf 5 år i bestyrelsen eller andet væsentligt arbejde. Forslag
indsendes skriftligt med oplysninger om modtageren.

5. Rødt Emblem

Det Røde Emblem er det højeste af de nordiske fortjenestemærker og uddeles
af DAU´s bestyrelse til den som under længere tid, aktivt har arbejdet for
akvariehobbyen. Arbejdet skal have været på landsplan.

Reglerne gælder for alle foreninger, så snart de er blevet medlem af D.A.U. Emblemerne kan uddeles
til medlemmer, der opfylder betingelserne, selvom foreningen ikke har været medlem af D.A.U. i
hele perioden. Brunt Emblem kan bruges, hvis en akvarist f.eks. har været medlem af en forening i
en periode og derefter medlem af en anden forening i en anden periode. Det kan ikke bruges, hvis en
akvarist f.eks. har været medlem af 2 foreninger samtidig i 10 år.
Den Gyldne barbe kan købes af foreningsmedlemmer gennem deres forening.
De blå, brune og grønne emblemer betales af foreningerne.
De Røde emblemer betales af Unionen.
Uddeling af emblemer er en af de få måder, en forening kan hædre sine medlemmer på, f.eks. i
forbindelse med generalforsamling, jubilæum, en vel overstået udstilling eller anden festlig
anledning.
Emblemerne bestilles hos Unionens sekretær og prisen er 50 kr. pr. stk

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 10
stk. Flere er på vej.

Hjemmebedømmelser i 2012
Der har kun været regionsmesterskaber i København, hvor der deltog 13 akvarier, samt en tilmelding fra
Odense og en fra Karlemosen. Bedømmelserne har resulteret at der i år kun bliver DM i klasse 2 og 4.
Bedømmelserne finder sted den 1.april. Resultatet vil efter denne dato kunne læses på DAU’s hjemmeside.

Foredragsholder
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 2011 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, det er blevet Heino fra Horsens. Foreningerne skal hermed
opfordres til at får tilmeldt nogle opdræt. I 2011 var det ”kun” Silkeborg og Ølstykke der havde tilmeldt
opdræt. Det må kunne gøres bedre. Gå ind på DAU’s hjemmeside og se hvordan det foregår. Det er ikke
svært.

I forbindelse med kasserer skift, har DAU skiftet bank.
Fremover er det Sparekassen Balling’s Skive Afdeling:
Reg.nr. 9312 Kontonr.: 000-03-71432
Reglerne for kontingent er:
Kontingent for 2012
Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2011, dog max 1000 kr.
Associerede foreninger: 150 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Kommende aktiviteter:
Nivå Kokkedal Akvarieklub har 30 års jubilæum i 2013. Det vil blive fejret den 3/3 2013 på klubbens
traditionelle AKVA-DAG. Klubben kunne i denne forbindelse godt tænke sig om, der var nogle foreninger der
ville udstillede på dagen. Der vil være pokaler til de bedste akvarier.
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

