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VATK, den 6.-2. 2013 

 

  Referat fra generalforsamlingen afholdt 5. 2. 2013 
 

 

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: 

Helle Johansen blev valgt som dirigent. 

 

Ad pkt. 3: Formandens beretning: 

Inden beretningen uddelte formanden en oversigt fra sekretæren over årets begivenheder, som der 

var bred enighed om ville være et godt emne til en artikel i medlemsbladet. 

Formand John Pærremand fremlagde derefter beretningen: 

Som I alle ved har vi besluttet at vores møder skulle holdes hos hinanden i stedet for lokalet på 

Hvilebjergskolen. 

Vi havde håbet at det ville tiltrække flere af vores medlemmer til møderne, men dette er ikke sket. 

Alligevel har vi haft mange aktiviteter og mange gode hjemmemøder, og man kan undre sig over at 

der ikke er flere der deltager, for det har været rigtig hyggeligt og interessant at se medlemmernes 

akvarier, terrarier, havebassiner m.m. 

Et af de nye tiltag vi har gennemført i det forløbne år er, at en af dem der deltager i vore møder og 

ture har skrevet lidt ned og taget lidt billeder, hvorefter det er blevet bragt i medlemsbladet. – Det er 

gået på skift, og det har været rigtig godt. 

Jeg vil nævne mødet i april hvor vi besøgte den dengang nystartede akvariebutik, Akvariehuset i 

Korsør. Her blev klubben tilbudt 25% rabat til klubbens medlemmer, og forretningen tegnede 

efterfølgende en helsides annonce i medlemsbladet. 

Jeg vil slutte beretningen med at fortælle om en ”rundtur” til områdets akvarieforretninger, som jeg 

og Frank havde været på for nylig. 
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Besøget hos Akvariehuset i Korsør afslørede at forretningen lukker ned, og i stedet bruges lokalerne 

til udleje af akvarieplads og mdl. kontingentbetaling til interesserede akvarister. 

Mads Christensen der i sin tid overtog Akvariefisken og flyttede den til Vemmelev, har nu åbent på 

sin privatadresse, Fredensvej 17 i Korsør. 

Akvariestuen på Merkurvej 4B i Slagelse, der stadig er annoncør i Pragtsmerlingen, har en pæn og 

ordentlig forretning med mange akvarier i brug. 

Til slut en tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde og arbejdsår, særlig til sekretæren der står 

for medlemsbladet, hjemmesiden og meget andet. 

Vi har i år sagt farvel til Laila Mogensen der har været vores revisor i flere år. – Hun skal have tak 

for det arbejde hun har udført. 

Ingen havde bemærkninger til beretningen der derefter blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 4: Fremlæggelse af regnskab: 

Kasserer Mette Pærremand gennemgik det reviderede regnskab. 

Regnskabet viste et overskud på 1.831,45. 

Klubbens bank- og kassebeholdning var ved regnskabsårets udløb på 25.157,11 kr. – I beløbet 

indgår forudbetalte kontingenter og annoncer for 5.435 kr. 

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

Fremlæggelsen udløste en mindre debat om hvordan vi undgår at ”puge penge sammen”, når kun få 

medlemmer dukker op til de arrangementer der er. - Der kom flere forslag til udgiftskrævende 

aktiviteter, og formanden gjorde opmærksom på at vi i år har en annoncør (Akvariehuset) mindre, 

og at omkostningerne til trykning af medlemsbladet kan stige, hvis det nuværende tryksted bliver 

opsagt. – Derfor er det godt at have lidt at stå imod med. 

Der var ingen yderligere 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. 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 genvalgt for 1 år 

 e. Revisor Henrik Steiner nyvalgt for 1 år 

 f. Revisorsuppleant Helle Johansen genvalgt for 1 år 

 

Ad pkt. 7: Evt.: 

Per nævnte at han har modtaget en mail fra John Møller Andersen, Roskilde Akvarie Forening der 

har en del opdrættede fisk til salg. 

Formanden takkede Lis Nordgaard for at hun ville lægge hus til generalforsamlingen. 

Helle spurgte om der skulle gøres noget ud af klubbens 20 års fødselsdag (Vestsjællands 

Akvarieklub blev stiftet 2. oktober 1993). – På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at udsende 

en pressemeddelelse, dog uden at lave noget arrangement. – Der var forslag fremme om at give et 

ekstra tilskud i forb. med sommerfesten. – Bestyrelsen tager emnet op når tiden nærmer sig. 

John efterlyste gode ideer til besøgssteder til Havebassingruppen. 

Invitationen til Ølstykke Akvarieforenings bustur til Randers og Odense blev nævnt.  

 

Derefter afsluttedes generalforsamlingen. 

 

 

Referent: Per Kyllesbech Petersen. 


