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VATK, den 20.-2. 2012 

 

  Referat fra generalforsamlingen afholdt 16. 2. 2012 
 

 

4 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. Kasserer for 2 år 

b. To bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

c. To suppleanter for 1 år 

d. En revisor for 1 år 

e. 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: 

På grund af det lille fremmøde påtog formanden sig opgaven som dirigent. 

 

Ad pkt. 3: Formandens beretning: 

Formand John Pærremand fremlagde derefter beretningen. 

Beretningen lød således: 

Januar 2011 – Vores første møde blev aflyst på grund af vinteren og meget lidt respons fra 

medlemmer. 

Februar startede som sædvanlig med generalforsamling, som blev det sidste møde på skolen i 

Sørby,  da det blev besluttet på generalforsamlingen at vi havde for få deltagere til møderne i 

skolens lokaler. Vi aftalte at prøve at holde hjemmemøder for at se om det kunne lokke flere 

medlemmer til. Der var i alt 8 medlemmer til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.                           

Marts DAU og regionen afholdt hjemmebedømmelse. Vi deltog ikke. Ølstykke løb med DM i Kl. 2 

og Kl. 2 junior.  

Helle og Frank var vært ved et hjemmemøde hvor vi så deres store saltvandsakvarie. Super stort og 

tungt/flot akvarium.  

Redaktøren efterlyste medlemsartikler i klubbladet og Jens V. Bruun sendte en del artikler til bladet.  

Hjemmesidens layout blev opdateret til det udseende den har i dag. 

April Bjarne havde arrangeret tur til Fyn, 10 medlemmer deltog. De besøgte Vissenbjerg Terrarium, 

Saltvandsbutikken Akvarie Fyn, Plantorama og Fyns Akvarie Forum. 
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Maj-Juni-August Havebassinmøder blev gennemført efter planen; men vi fik ikke annonceret i 

bladet, da det var svært at finde besøgs-steder inden bladet kom i trykken. Sæsonkalenderen kunne 

senere hentes på hjemmesiden. 

Sæsonen startede hos Lis Nordgaard, der har et lille bassin i sin rækkehus-have. Mødet den 26. maj 

i Stenhaven i Vedde druknede i regn, men en del deltagere mødte op alligevel. Et af sæsonens andre 

højdepunkter var mødet hos Rita Møller i Hallebyore ved Jyderup. Derudover var 

havebassingruppen i Vordingborg og Skælskør. Sidste møde blev flyttet til formanden, da vi fik 

aflysning fra Tommy Poulsen i Korsør. 

August Sommerfest blev afholdt hos Helle og Frank og blev afviklet ”i god ro og orden”.  

Vi var 8 medlemmer som var parkeringsvagter ved Tropebyens indvielse af den nyerhvervede 

grund. Det gav klubben en indtægt på kr. 2.000,-. Spændende projekt, Tropebyen. 

September Vi besøgte en nystartet forening: Gersagerparken Akvarieforening. Mange flotte 

akvarier. 

Oktober Terrariegruppen besøgte Max Bjørneskov og så hans flotte terrariehus. Her er mange dyr 

at se. Regionen afholdt Akvadag, hvor Bjarne holdt foredrag om rejer, og Århus Akvarie forening 

fejrede 75 års jubilæum med en udstilling. 

November Rejeshoppen holdt Akvariemesse i Køge vi var nogle medlemmer som var nede og se på 

det. 

Hjemmemøde i Fensmark hos et medlem af Gersagerparken. - Mange deltog. 

December Julemødet blev ændret til en julefrokost for alle i Klubben. Årsagen til ændringen var at 

der kun var ét medlem der deltog sidste år udover bestyrelsen. Julefrokosten kunne mønstre 12 

medlemmer. Lis Nordgaard lagde hus til et rigtig hyggeligt arrangement. 

 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen for godt samarbejde. 

  

Tak til Johannes for det store arbejde han har lagt for dagen, mens han har været kasserer i klubben.  

 

Til vores sekretær og redaktør som yder et kæmpe arbejde for klubben, både med blad og 

hjemmeside og meget mere. Du skal have et stort tak for alt det arbejde du yder. 

 

Ingen havde bemærkninger til beretningen der derefter blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 4: Fremlæggelse af regnskab: 

Kasserer Johannes Noval var forhindret i at deltage i generalforsamlingen. I hans sted gennemgik 

sekretæren det reviderede og underskrevne regnskab. 

Regnskabet viste et overskud på 1.822,14. 

Klubbens bank- og kassebeholdning var ved regnskabsårets udløb på 21.320,66 kr. 

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

Der var ingen bemærkninger til regnskabet der herefter blev enstemmigt godkendt. 

 

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. Kasserer: Mette Pærremand nyvalgt for 2 år  

   (det reviderede regnskab blev overgivet til den nyvalgte kasserer) 

 b. Bestyrelsesmedlem: Frank Johansen genvalgt for 1 år 

    Bjarne Larsen genvalgt for 1 år 

 c. Suppleanter: Birthe Petersen genvalgt for 1 år 

   Lis Nordgaard genvalgt for 1 år 

 d. Revisor Laila Mogensen genvalgt for 1 år 

 e. Revisorsuppleant Helle Johansen nyvalgt for 1 år 
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Ad pkt. 7: Evt.: 

John omtalte mulighederne, fordele og ulemper, i forbindelse med en CVR-registrering af klubben. 

Som registreret forening er det muligt at søge fondsmidler til projekter og der vil være tættere 

kontakt til kommunen. 

Der var enighed om at drøfte emnet i den nye bestyrelse. 

 

Derefter afsluttedes generalforsamlingen. 

 

 

Referent: Per Kyllesbech Petersen. 
 


