
Referat fra Mødet med Dansk Akvarie Union (DAU) i Vejle Akvarieforening Tirsdag d. 19/11-2013 
 
 
Fra DAU var mødt Tage & Michael 
Fra Vejle, 12 personer og 2 fra Skive akvarieforening (Kurt & Knud Erik) 
Dirigent Ole Filtenborg 
 

1) Velkomst ved Vejle Akvarieforening (Heine), byder velkommen til DAU, og kan fortælle at mødet er 
sat i stand på baggrund af Vejle´s sidste generalforsamling, hvor der var stemning for at få mere 
viden om DAU. Vi byder Tage & Michael velkommen og opfordrer til at mødet skal foregå i en god 
tone. 
 

2) Præsentation af DAU (Tage & Michael)  
a. vi så det nyeste powerpoint, det gav anledning til lidt snak om medicinproblematikken – 

Tage/Michael kunne fortælle lidt om hvordan DAU bliver kørt rundt i de forskellige styrelser, 
og at de var blevet anbefalet at bruge ex. Den blå planet som talerør, men mange af de 
andre hobbyer (kanin-fugle) har samme problem. Det er umiddelbart lægemiddelstyrelsen 
der er stopklodsen. 

b. Tage fortalte om opdrætskampagnen der er startet for ca 15. år siden, på baggrund af, 
tyskland var begyndt at snakke om positiv liste i stedet for den nuværende negativ liste 
(vedr. fiskearter). 

 
3) Indkomne spørgsmål 

a. Hvad har DAU gjort for at følge med tiden (Vejle), vi fik en snak om tilgangen til DAU´s 
hjemmeside og nyhedsbrevene, DAU har endvidere samarbejde med akvariesiden.dk og 
akvarieviden.dk. 

b. Hvad synes DAU deres rolle er ift. Foreninger/enkelt personer (Vejle), grunden til spørgsmålet 
er en mulig skævvridning af stemmeberettiget til en generalforsamling (foreninger har 2 
stemmer). DAU er klar over problemet (der er pt. 1 enkeltmedlemsskab) 

c. Førstegangsopdræt/hjemmebedømmelser virker meget uoverskuelige….(Vejle) Vi fik en rigtig 
god snak om hjemmebedømmelser, Dommere og hvor interesseret foreningerne er i 
hjemmebedømmelser, vi kom bl.a. ind på at det var op til bestyrelserne at kontakte DAU for 
hjemmebedømmelser. En del af førstegangopdrættene (listerne) er desværre tabt. Vi 
snakkede også om mail til foreninger – dette ryger under evt. 

d. Spørgmål vedr. sidste generalforsamling (Kurt, Skive) Kurt på pegede at indkaldelsen var ikke 
fremsendt rettidig  (18 dage), samt forslagene ikke var kommet rettidig (Knud Eriks dråben 
og Silkeborgs forslag til opdrætskonkurrencen) 

 Tage: Umiddelbart virker det som paragrafrytteri, påpeger at det skulle have være 
sagt til selve generalforsamlingen. Grunden til det kom med, var for at virke smidig 
da forslagene ellers skulle have ventet et år til gf 2014 

 Michael: Synes også det er paragrafrytteri, og man engang imellem må være lidt 
fleksibel for at få det hele til at køre. Hvis forslaget er godt, kan man godt få det 
presset igennem. DAU har arbejdet intens for at få det hele til at hænge sammen, og 
har set igennem fingre hvis der var smuttet en dag. Ligger vægt på at indvendinger 
skulle være kommet til gf. Vi fik en snak om DAU´s historie, og hvordan det er ved at 
vende nu. 

 Tage og Michael: Mange af de ting der blev startet i Rasmus H´s tid, kan høstes nu 
 Knud Erik: Dråben var ikke sendt som forslag, men som ide til bestyrelsen, der var 

desuden rettet i brevet 

 



 Tage og Michael: Der var rettet grammatiske fejl, men ikke ændret i ordlyden, der 
var sendt mail til Knud Erik om at det var med som forslag. Hans Ole valgte at tage 
det med som forslag, så der kunne stemmes om det, hvis der var indvendinger skulle 
de være kommet til gf. For at DAU skal fungere skal man nogen gange strække sig 
vidt 

 Vi havde lidt snak om generalforsamlingen, om at man naturligvis skal overholde de 
vedtægter der er. Dennis vil indsende et forslag til næste gf. 

e. Forslag om indkøb af fælles udstillingssetup (Dennis, Vejle) Dennis uddybede ideen med 
indkøb af et udstillingssetup, da det er noget op af bakke, når mindre foreninger skal søge de 
store penge. Tage synes det er en god ide, men man skal huske at tage højde for opbevaring, 
det er ofte det helt store problem. Vi snakkede lidt om emnet, og om Killiklubben har noget 
der minder om ideen. 
 

4) Generelt 

 Snakkede om akvariets dag, datoen var lidt uheldig, da mange foreninger allerede var 
booket op. Forslag om at rykke dagen til evt. midt september og en udmelding om dato 
allerede i marts – mange foreninger planlægger hele året lige efter deres gf. 

 Fælles mail, der var stort ønske om en ensartet mail, ex. Vejle@danskakvarieunion.dk osv. 
Til de enkelte foreninger, så var der en fælles indgang – mailen var til at huske, ansvaret for 
at den fungere det skal naturligvis ligge ved foreningerne. 

 Ønske om fælles kalender, på et tidspunkt kørte DAU kalenderen sammen med 
akvarieviden.dk men virker ikke mere, gerne en kalender hvor foreningerne selv kan skrive i. 

 Snakkede om et seminar for bestyrelserne, stor opbakning om dette enme. Samle 
bestyrelserne fra hele landet, så tage en dag i DAU regi – evt. med foredrag og ellers 
erfaringsudveksling. 

 Vi snakkede lidt om hvor stort et pres der ellers er på bestyrelserne rundt om, hvor svært 
det er at få medlemmerne ind i foreningerne 

Tusind tak for et rigtig godt møde.  

  Ref/Heine 
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