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VATK, den 13.-2. 2014 

 

  Referat fra generalforsamlingen afholdt 12. 2. 2014 
 

 

11 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: 

Frank Johansen blev valgt som dirigent. 

 

Ad pkt. 3: Formandens beretning: 

Formand John Pærremand fremlagde beretningen: 

John tog udgangspunkt i en oversigt over årets begivenheder i hobbyen, og tog et udpluk af de 

begivenheder der havde mest tilknytning til klubben. 

Januar - Hjemmemøde i Næstved hos en importør, han skulle have haft en del diskos, men de var 

ikke kommet. Til gengæld havde han en hel del kampfisk og sumpskildpadder.  

Februar – Generalforsamling. – På tur med Ølstykke; lidt af en begivenhed, med politi og store 

bøder til Ølstykke, bl.a. p.g.a. noget papirarbejde, der ikke var i orden. – Vi nåede til Randers hos en 

cichlide butik, Unimati, og til en opdrætter af Tankanyika-cichlider. – Dér brød bussen (veteranbus) 

sammen første gang. Vi skulle have været til Fyns Akvarie Centrum, men nåede det ikke, da bussen, 

efter en langvarig reparation, brød sammen flere gange på hjemturen.  

Marts – Besøg hos Kenneth i Fuglebjerg som havde lille butik i sit hus. – Nivå-Kokkedal aflyste 

Akvadag hvor DAU skulle have holdt generalforsamling. – Regionsmesterskab i 

hjemmebedømmelse, Allan Morgen deltog og vandt klub- og regions-mesterskabet i klasse 2 

prydakvarier. 

April - Roskilde Akvarie Forening inviterede til foredrag om regnbuefisk. Én fra klubben deltog.                                                                                                  

Hjemmebesøg hos Kirsten Sibast i Slagelse, hun havde 2 selskabsakvarier at fremvise. – DM i 

Hjemmebedømmelse, Allan Morgen blev danmarksmester i klasse 2. 

Maj - Hjemmebesøg hos Bjarne, hvor vi snakkede om led-lys’ fordele og ulemper. 
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Juni  - Forårstur til Odsherred Zoo – Derefter kørte de 6 deltagere til Rørvig Kro og spiste frokost. 

Juni-august - Havebassin møder. – Langsom opstart med 2 fremmødte til første møde – 4 

fremmødte til andet møde. – Derefter rimeligt fremmøde. John fremhævede mødet hos Lars der 

huser Grøn Vækst, Slagelse, der har en natursø med bl.a. prydænder. Der var stort fremmøde og det 

blev en meget hyggelig aften. 

August – Sommerfest hos Helle og Frank. I anledning af klubbens 20 års jubilæum gav klubben 

maden. 13 medlemmer deltog. 

August – Mysis-tur ved Skælskør Fjor – 6 medlemmer og 2 hunde deltog; det var en rigtig god tur, 

men uden Mysis. 

September - Akvadag i Ølstykke – Jens V. Bruun viste video optagelser fra Kattegat- og Jyllands 

Akvariet og Oceanariet på et hjemmemøde hos Birthe og Per 

Oktober - Reptil Messe i Rødovre, Nikolaj og John deltog, de fik solgt nogle slanger. - 

Akvariemesse i Køge, Bjarne havde en stand med bl.a. salg af rejer. – Vi besøgte Helle og Frank, 

som viste saltvandsakvariet med tilhørende sump frem. Vi så også på led-lys og opdræt af 

saltvandsfisk. 

November - Besøg hos Finn i Haslev - Han opdrætter en del ancistrus maller, 7 slags, og nogle 

corydoras maller + lidt rejer. 

December – Besøg hos John Møller Andersen der har opdræt af barber og tetra. – Afholdt 

julefrokost hos Per og Birthe. Her deltog 12 medlemmer. 

John gav udtryk for at året har været noget svingende med hensyn til opbakning til vore 

arrangementer. – God deltagelse til vores hjemmemøder, men vores havebassingruppe har haft en 

blandet deltager-tilslutning. Til gengæld fik vi hurtigt solgt de 25 pladser til turen til Den Blå Planet, 

der var udsolgt inden jul. Vi har også fået lidt nye medlemmer på det sidste - velkommen til dem. 

Ingen havde bemærkninger til beretningen der derefter blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 4: Fremlæggelse af regnskab: 

Kasserer Mette Pærremand gennemgik det reviderede regnskab, der forelå i print til deltagerne. 

Regnskabet viste et underskud på 5.607,51. 

Klubbens bank- og kassebeholdning var ved regnskabsårets udløb på 19.879,60 kr. – I beløbet 

indgår forudbetalte kontingenter og annoncer for samlet 5.765 kr. 

Mette gjorde opmærksom på at regnskabet føres af både kasserer og sekretær og at sekretæren også 

har mulighed for at gå ind på NetBanken. – Dette dels for at mane enhver tvivl om hendes habilitet i 

jorden, da hun jo er gift med formanden, og dels for at få hjælp i forbindelse med regnskabsføringen 

der foregår i et specielt regnskabsprogram på PC. 

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

på Alt om klubben / Referater). 

Der bliver tilsendt medlemmerne et medlemskort med nye indlogningsdata til hjemmesiden med 

næste medlemsblad. 

Mette forklarede underskuddet med at bestyrelsen i anledning af klubbens 20 års jubilæum havde 

besluttet at yde tilskud til flere arrangementer i løbet af året, bl.a. til turen til Den Blå Planet, der er 

bogført i 2013-regnskabet, samt at klubben betalte maden ved sommerfesten for medlemmerne. 

Annoncørerne har også bidraget mindre til driften af medlemsbladet end året før. 

Der blev spurgt til posten Kontingenter (DAU og Akva-Net). – Akva-Net er et kontingent på 50 kr. 

pr. år som klubben betaler til foreningen Akva-Net for frit at kunne benytte foreningens 

artikeldatabase. – DAU kontingentet er på 10 kr. pr. år. pr. medlemskab. – Medlemskabet af DAU 

er en forudsætning for at vi kan deltage i DAU’s opdrætskonkurrence og DAU’s 

hjemmebedømmelseskonkurrencer. Derudover er DAU de danske klubber/foreningers talerør 

overfor offentligheden og myndigheder. 

Per lovede at fremskaffe noget materiale fra DAU og fremlægge det på et møde i klubben. 

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. 
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Ad pkt. 6: Valg: 

 a. Kasserer: Mette Pærremand genvalgt for 2 år  

 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 Henrik Steiner genvalgt for 1 år 

 e. Revisorsuppleant Helle Johansen genvalgt for 1 år 

 

Ad pkt. 7: Evt.: 

Der var ingen der havde noget til punktet Eventuelt. 

 

Derefter afsluttedes generalforsamlingen. 

 

 

Referent: Per Kyllesbech Petersen. 


