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VATK, den 5.-2. 2015 

 

  Referat fra generalforsamlingen afholdt 3. 2. 2015 
 

 

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. 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: 

Frank Johansen blev valgt som dirigent. 

 

Ad pkt. 3: Formandens beretning: 

Formand John Pærremand fremlagde beretningen: 

John gennemgik årets begivenheder i både klubben, DAU og i hobbyen som helhed. 

Januar - Hjemmemøde hos Kamilla og Kim Arlet, som er ved at opbygge et 960 liters akvarie. Kim 

ville lave dekoration dertil.  Per Kyllesbech holdt sit foredrag om opbygning af dekorationer i Alfix 

på mødet.  

Udflugt: Søndag den 26. januar var vi på tur til Den Blå Planet. 25 tilmeldte. En spændende tur med 

rundvisning bag kulisserne. 

Februar - Generalforsamling i VATK og i DAU - Vejle afholdt Akvarie Messe - Hjemmemøde hos 

Jan Lodal hvor vi så hans frøterrarier og hans flotte akva-terrarie. 

Marts  - Hjemmemøde hos Helle og Frank, hvor Frank stolt viste sit store saltvandsakvarie frem og 

sine opdræt af søheste. Frank fortalte også hvordan han afskaller atemia. 

Klubben og regionen afholdt hjemmebedømmelse. Allan Morgen fra VATK deltog og vandt 

klubmesterskabet, samt blev regionsmester i Klasse 2. 

April - Hjemmemøde hos Bjarne, hvor vi bl.a. så hvordan han holder rejer. Bjarne fortalte om 

hvordan han får de gode resultater. - DM i Hjemmebedømmelse. Allan Morgen deltog og vandt DM 

i Klasse 2. 

Maj - Havebassinmøde. Turen gik til Plantorama, en meget stor butik i Hillerød.  
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Forårsturen blev holdt som et besøg i Københavnske akvariebutikker, Fikken, Neonfisken, Bonnie i 

Rødovre og 1 butik i gåafstand fra Fikken, der hedder Malawi Amager. Vi sluttede af i en park ved 

Neonfisken (Utterslev Mose), hvor vi i spiste vores medbragte mad. Vi var fire biler af sted. 

Juni - Vi var på besøg hos Ole Christiansen i Strøby, der har et havebassin med bl.a. koi’er – Vi 

kiggede også indenfor og så Oles akvarier med blandt andet diskus. 

 Vi var også på besøg hos Lis Nordgaard i Slagelse, der har et lille havebassin i sin lille 

rækkehushave. Super hyggeligt møde. Vi fik også en lille akvariesnak om husets akvarier. 

Aflysning hos Lundemann. I stedet havde Nikolaj arrangeret en tur til Gitte Petersen i Bildsø, som 

havde et meget stort bassin, med tilhørende pumpehus. Til dette møde var vi rigtig mange deltagere. 

August - Besøg hos Winnie og Ole Noe i Svebølle, der havde et lille pumpehus; også pæn 

tilslutning her. 

Troldeskovens Planteskole i Herfølge. De havde et bassin med koier og en planteskole som er et 

besøg værd, hvis man skal finde noget udover det sædvanlige. Kun 4 deltagere. 

Sommerfest hos Helle og Frank med hygge og god mad (som sædvanligt). Stor tilslutning. 

Havebassin sæsonen sluttede søndag d. 24. august med en tur til Botanisk have. Mette havde 

arrangeret tag-selv-bord på flere af havens overdækkede borde og bænke. Stor tilslutning. 

September - Vores planlagte mysistur blev aflyst, der var for få deltagere.  

VATK havde hjemmemøde hos Frank, hvor DAU og specielt DAUs opdrætskonkurrence var 

emnet. - DAU holdt foredragsdag i Ølstykke, hvor vi var flere fra VATK som nød de to foredrag.  

Oktober - Rødovre Messe, salgsmesse med terrariedyr. - Hjemmemøde hos Jan Lodal, der har et 

akvarie-terrarie med dyndspringere og frøer. Dyndspringerne købte Jan på forårsturen. 

November - Vi besøgte den nye dyrehandler-butik der hedder Fuld af dyr. Den ligger i Lundforlund 

og den åbnede for første gang den 1. nov.  

December - Vi afsluttede året med en stor julefrokost hos Mette og John. Hvem fik mandlen, det 

gjorde fruen i huset. . . 

John konstaterede at året 2014 har været et rigtig godt år. Vi har fået nye medlemmer og besøgt nye 

som gamle medlemmer.  

Vi har i 2014 måtte sige farvel til en meget dygtig og respekteret akvarist Thøger Harder, der afgik 

ved døden i en høj alder. Inden Thøger forlod os, gav han klubben en del af sine akvarieblade. 

Disse, og andre af klubbens bøger, blade og tidsskrifter,  kan man låne i klubbens bibliotek. Man 

kan se hvordan på klubbens hjemmeside hvis man logger ind som bruger: medlem. 

Til sidst udtrykte John glæde over at vi har en klub i fremgang, og han sagde tak til alle i bestyrelsen 

for deres store arbejdsindsats for klubben. 

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 

generalforsamlingens deltagere. 

Regnskabet viste et underskud på 543,57. 

Klubbens bank- og kassebeholdning var ved regnskabsårets udløb på 19.956,03 kr. - I beløbet 

indgår forudbetalte kontingenter og annoncer for samlet 6.385 kr. 

Mette udtrykte glæde over at sekretæren også har mulighed for at gå ind på NetBanken. - Dels for at 

mane enhver tvivl om hendes habilitet i jorden, da hun jo er gift med formanden, og dels fordi hun 

får hjælp i forbindelse med regnskabsføringen der udføres i fællesskab. 

Posten Medlemsmøder på 3.879,70 dækker over at der blev givet tilskud til de medlemmer der 

deltog i Blå Planet-turen, og at klubben betaler 10 kr. pr. deltagende medlem ved møderne (som 

tilskud til dækning af udgifterne til forplejning). 

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

 

Ad pkt. 5: Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent:  

Bestyrelsen havde indgivet forslag til vedtægtsændringer. 

Begrundelse for forslaget var, at fritage den/de personer der reviderer regnskabet, for juridisk ansvar 

for regnskabet. – Derfor foreslås ordet revisor og revisorsuppleant ændret til bilagskontrollant og 

suppleant for bilagskontrollanten. 
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Dirigenten oplæste forslaget. - Forslagets ordlyd: 
Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i 2015. 
 

I § 4 stk. 3 ændres ordet Revisor til bilagskontrollant, og ordet revisorsuppleant til suppleant for bilagskontrollanten. 
Se nedenstående ordlyd: 
§ 4 

Stk. 3.  
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:  
Valg af referent. 
Valg af dirigent.  
Formandens beretning 

Fremlæggelse af regnskab. 
Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent. 
Valg af: 
a. Formand for 2 år - vælges ulige år. 
b. Kasserer for 2 år - vælges lige år. 
c. Sekretær for 2 år - vælges ulige år. 
d. To bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1 år. 
e. To suppleanter - vælges for 1 år. 
f. En bilagskontrollant. 
g. En suppleant for bilagskontrollanten.  
Eventuelt.  
 

I § 6 stk. 3 ændres ordlyden således: 
Nuværende formulering: 
§ 6 

Stk. 3. 
Regnskabet revideres af den valgte revisor eller dennes suppleant. Revisoren kan til en hver tid foretage revision og 
kasseeftersyn. Meddelelse om sådanne eftersyn skal indføres i klubprotokollen. 
 

Foreslået ny formulering: 
§ 6 

Stk. 3. 
Kontoudskrift over regnskabsåret og regnskabets bilag gennemgås og kontrolleres af den valgte bilagskontrollant eller 
dennes suppleant. Bilagskontrollanten kan til en hver tid foretage bilagskontrol og gennemgang af kontoudskrift og 
evt. kontantbeholdning. Meddelelse om sådanne eftersyn skal føres til referat og opbevares sammen med øvrige 
referater. 
 
På bestyrelsens vegne: (underskrevet af sekretæren) 

Ingen havde indvendinger til forslaget, der blev enstemmigt vedtaget. 

Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. - Uændret kontingent blev vedtaget. 

 

Ad pkt. 6: Valg: 

 a. Formand: John Pærremand genvalgt for 2 år  

 b. Sekretær Per K. Petersen 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. Bilagskontrollant Henrik Steiner genvalgt for 1 år 

 f. Suppleant for ovenn. Helle Johansen genvalgt for 1 år 

 

Ad pkt. 7: Evt.: 

Under eventuelt blev emner til kommende aktiviteter drøftet.  

Der var forslag fremme om at høre mere om hjemmebedømmelserne. – Flere af deltagere havde 

ikke hørt Christian Jørgensens foredrag om opbygning af et udstillingsakvarium på foredragsdagen i 

Ølstykke i september. 
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Bestyrelsen vil forsøge at få et sådant foredrag i stand i det kommende år. – Også 

bedømmelsesreglerne ved hjemmebedømmelser, var genstand for interesse. – Endnu et emne for et 

foredragsmøde. 

Emnet opbygning af dekorationer  i Alfix/cement er også stadig aktuelt. – Per oplyste at DAU 

Region Sjælland planlægger en Akvadag i oktober/november 2015, hvor man håber at få stifteren af 

MakeMake til at holde et foredrag om emnet. 

 

Dirigent og formand takkede herefter ”for god ro og orden”. 

 

Derefter afsluttedes generalforsamlingen. 

 

 

Referent: Per Kyllesbech Petersen. 


