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VATK, den 8.-2. 2011 

 

  Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2011 
 

 

8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

 

Der var følgende dagsorden: 

1. Valg af referent 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskab 

5. Indkomne forslag 

herunder fastsættelse af kontingent 

6. Valg af: 

a. Formand for 2 år 

b. Sekretær for 2 år 

c. To bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

d. To suppleanter for 1 år 

e. En revisor for 1 år 

f. En revisorsuppleant for 1 år 

7. Eventuelt. 

 

Ad pkt. 1: Valg af referent: 

Per Kyllesbech Petersen blev valgt til referent. 

 

Ad pkt. 2: Valg af dirigent: 

Johannes Noval blev valgt til dirigent. 

 

Ad pkt. 3: Formandens beretning: 

Formand John Pærremand var i sidste øjeblik forhindret i at deltage, hvorfor næstformand Bjarne 

Larsen fremlagde beretningen. 

Beretningen lød således: 

Årets arrangementer: 

Den 27. februar arrangerede Akvariegruppens kontaktperson Bjarne Larsen en fællestur til Ålborg, 

hvor der også var deltagelse fra Karlemosens Akvarieklub. – På turen besøgte vi Credo Fisk, Credo 

Opdræt, Styr på dyr, Maxi Zoo og Plantorama. – Per optog video, der efterfølgende er lagt ind på 

klubbens hjemmeside (Alt om klubben / Galleri). 

Den 14. marts afholdt DAU Kreds 2-3 kredsmesterskab i hjemmebedømmelse. – Ingen fra VATK 

deltog. – DAU holdt danmarksmesterskab den 21. marts. 

Den 14. april var der arrangeret en fodertur til Hov Vig ved Nykøbing Sj. – Efter en hård og 

langvarig vinter var det desværre for tidligt, da der kun var få daphnier at fange. 

Den 15. maj var der arrangeret forårstur til området omkring Kongskilde, med Kongskilde 

Fritidsgård som udgangspunkt. – Turen måtte desværre aflyses p.g.a. dårligt vejr. 
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Det blev her nævnt at to af områdets akvarieforretninger flyttede i dette forår. – Det var 

Akvariefisken der i februar-marts flyttede fra Vemmelev til Korsør, samt Akvariestuen der i juli-

august flyttede fra Rosted til Merkurvej i Slagelse. 

I maj startede Havebassingruppen sin sæson op. – Det havde været usædvanlig svært at finde nye 

steder p.g.a. den hårde vinter. – Gruppen efterlyser også i år besøgssteder, så forslag er særdeles 

velkomne. 

Årets sommerfest fandt sted hos Helle og Frank Johansen, der også i 2010 stillede deres have og 

partytelt til rådighed for klubben. – Tak for det – det var som sædvanlig hyggeligt. 

Kredsen afholdt Akvadag i Ølstykke 3. oktober. 

 

Årets fælles- og gruppemøder: 

Januar: Fællesmøde, foredrag om lys. Akvariegruppen, hjemmemøde hos Lis Norgaard 

Februar: Generalforsamling. Saltvandsgruppen, hjemmemøde hos Frank Johansen 

Marts: Akvariegruppen, hjemmemøde hos Bjarne, foderfremstilling. Terrariegruppen, hjemmemøde 

hos John Pærremand, orchideer i terrarier. 

April: Fællesmøde, rejseforedrag ved Max Bjørneskov. Akvariegruppen, hjemmebesøg hos en 

”mallemand”. Fotogruppen, besøg hos Peder Bach, fotosession. 

September:  Fællesmøde, filmaften med klubbens egne film. Akvariegruppen besøgte Akvariestuen 

i de nye lokaler på Merkurvej 4b i Slagelse. 

Oktober: Akvariegruppens kontaktperson Bjarne Larsen arrangerede en tur til fire 

akvarieforretninger i Malmø med efterfølgende hjemmebesøg hos Anita og Alf Persson, der har en 

stor samling af killies og pilegiftfrøer. 

November: Fællesmøde, hjemmebesøg hos formanden (kun få fra bestyrelsen og ingen medlemmer 

deltog). 

December: Julemøde, gløgg, kaffe, the og æbleskiver i skolens lokaler. – Ringe tilslutning, kun 1 

medlem mødte op. 

 

Kendte kommende begivenheder i 2011: 

DAU og Regionerne afholder klub- og sjællandsmesterskaber i hjemmebedømmelse 20. eller 27. 

marts. Danmarksmesterskabet holdes 2.-3. april. 

DAU Region Sjælland (tidligere DAU Kreds 2-3) afholder Akvadag i Karlemosens Beboerhus den 

29. eller 30. oktober. 

Klubben arrangerer som tidligere år Forårstur – Fodertur – Sommerfest. 

 

Fremover vil klubben satse mere på tur-arrangementer og hjemmemøder. – Det er bestyrelsens håb 

at medlemmerne vil bakke dette op og melde sig til for at vise deres akvarier/terrarier frem. 

 

Sluttelig en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år. 

 

Ingen havde bemærkninger til beretningen der derefter blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 4: Fremlæggelse af regnskab: 

Kasserer Johannes Noval gennemgik regnskabets og dets poster, der blev fremvist på skolens 

lærred. 

Regnskabet viste et overskud på 2.767,27. 

Klubbens bank- og kassebeholdning var ved regnskabsårets udløb på 21.769,02 kr. 

Regnskabet kan ses i sin helhed på klubbens hjemmeside når man er logget ind som medlem. 

Johannes oplyste at bestyrelsen har besluttet at klubben giver 20 kr. pr. deltager ved de fremtidige 

hjemmemøder til dækning af kaffe, kage o.lign. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
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Ad pkt. 5: Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent:  

Der var ingen forslag indkommet. 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. - Uændret kontingent blev vedtaget. 

 

Ad pkt. 6: Valg: 

 a. Formand: John Pærremand genvalgt for 2 år 

 b. Sekretær: Per Kyllesbech genvalgt for 2 år 

 c. Bestyrelsesmedlem: Frank Johansen genvalgt for 1 år 

    Bjarne Larsen genvalgt for 1 år 

 d. Suppleanter: Birthe Petersen genvalgt for 1 år 

   Lis Nordgaard nyvalgt for 1 år 

 e. Revisor Laila Mogensen genvalgt for 1 år 

 f. Revisorsuppleant Mette Pærremand genvalgt for 1 år 

 

Ad pkt. 7: Evt.: 

Johannes redegjorde for bestyrelsens beslutning om at arrangere flere hjemmemøder, hvor 

gruppernes kontaktpersoner og værterne sammen udformer mødet og et evt. mødetema. 

Det er tanken at der samtidig bliver indført tilmelding til møderne af hensyn til værterne og indkøb 

af kaffe/the, brød o.lign. 

Hvordan tilmelding kommer til at foregå vil fremgå af møde-indkaldelserne, der både kan ske 

planlagt og annonceret i medlemsbladet, eller mere spontant, annonceret gennem hjemmeside og 

nyhedsbrev. 

Når vi indfører tilmelding, kan vi dermed nemmere kommunikere evt. aflysninger ud i tilfælde af 

dårligt vejr, eller hvis gruppen og værten vurderer at der er for få tilmeldinger til et møde. 

Lis Nordgaard tilbød at være vært ved et havebassinmøde, hvis det kan arrangeres så det bliver midt 

i juni måned. 

 

Derefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. 

 

 

Referent: Per Kyllesbech Petersen. 
 


