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VATK, den 10.-2. 2016 
 

  Referat fra generalforsamlingen afholdt 9. 2. 2016 
 

13 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 bilagskontrollant for 1 år 
e. En suppleant for bilagskontrollanten 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. 
I januar, marts, april, september, oktober og november havde vi vores hjemmemøder, som 
blandt andet indeholdt opbygning af baggrundskasser, gennemgang af regler for 
hjemmebedømmelse og 2 foredrag.  
Det ene foredrag var om opbygning af et kl. 2 akvarium med Christian Jørgensen, det andet 
foredrag var om farvefrøer af Max Bjørneskov.  
Vi har i 2015 haft rigtig god tilslutning fra vores medlemmer til disse møder. 
I maj startede vores havebassin gruppe med ture ud i landet. Den første gik til Peters Hansens 
Have (og planteskole), som ligger ved Nakskov. Haven bestod af et hav af rododendron og 
andre spændende vækster. Der var også 2 store søer og en å hvor det myldrede med 
parringsvillige frøer som sang overdøvende. 
Det var fra starten af sæsonen svært at finde steder at besøge, men ved fælles hjælp fik vi set 
nogle rigtig flotte og inspirerende bassiner.  
Tak til Jer alle for indsatsen. 
Forårsturen blev til en sommertur i slutningen af juni hvor vi besøgte Krokodille Zoo. 
Klubben serverede brunch for deltagerne. Den indtog vi ved borde lige uden for indgangen til 
Krokodille Zoo. 
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I august holdt vi sommerfest hos os her på Skælskør Landevej 69. 
Vi sluttede året af med julefrokost, med pakkeleg og god mad og julehygge. Det blev afholdt 
hos Per og Birthe i Bringstrup. 
Det var et udsnit af vores egne arrangementer i 2015. 
Andre arrangementer: I februar havde DAU generalforsamling i Vejle. I marts var der 
auktion i Viborg, og hjemmebedømmelse i DAU Region Sjælland. I april var der DM i 
hjemmebedømmelse. Ved begge disse lejligheder vandt Allan Morgen Klasse 2, 
selskabsakvarium. - Allan blev således både klub-, regions- og danmarksmester i klassen. I 
maj var der reptil messe i Rødovre og 100 års jubilæum i KA (Københavns 
Akvarieforening). I oktober var der reptil messe i Rødovre igen og HAK (Holbæk 
Akvarieklub) arrangerede tur en til Credo, hvor vi havde 1 deltager fra VATK med. I 
november var der Akva-dag i Ølstykke. - Her var DAU Region Sjælland medarrangør. 
Formanden sluttede sin beretning med at sige tak til alle i bestyrelsen for det store arbejde de 
alle gør. - Tak - også til vores medlemmer som bakker så godt op om vores møder og 
arrangementer. 
Ingen havde bemærkninger til beretningen der derefter blev enstemmigt godkendt. 

 
Ad pkt. 4: Fremlæggelse af regnskab: 

Kasserer Mette Pærremand fremlagde det reviderede regnskab, der forelå i 
print til generalforsamlingens deltagere. 
Regnskabet viste et underskud på 284,57. 
Klubbens kassebeholdning i banken var ved regnskabsårets slutning på 18.176,46 kr. 
- I beløbet indgår forudbetalte kontingenter og annoncer for samlet 4.890 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 bogføringen der udføres i fællesskab. 
Per bemærkede at portoen igen er steget med 1 kr. Det koster nu 8 kr. at sende et B-
brev. Det gav anledning til spørgsmål om hvor mange der bliver udsendt blade til. - 
Der bliver trykt 50 blade og der udsendes blade til omkring 30 (annoncører, 
biblioteker og bestyrelsen får 2 blade hver gang). Der blev spurgt til om der kunne 
findes en besparelse i at nogen måske hellere vil have tilsendt bladet elektronisk, 
hvilket Per vil tage op i bladet. 
Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet der herefter blev enstemmigt 
godkendt. 

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

Ingen havde indsendt forslag til bestyrelsen, og ingen forslag fremkom på 
generalforsamlingen.  
Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. - Uændret kontingent blev vedtaget. 

 
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. Bilagskontrollant Henrik Steiner genvalgt for 1 år 
e. Suppleant for ovenn. Helle Johansen genvalgt for 1 år 
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Ad pkt. 7: Evt.: 

Under eventuelt blev emnet om hvorvidt nogen kunne ønske kun at modtage medlemsbladet 
elektronisk drøftet. - Per lovede at bringe en forespørgsel om det i næste blad. 
Per efterlyste forslag til emner/mødesteder i det kommende år. - Også dette bringes som et 
opråb i næste blad. 
Mette bragte muligheden for at søge sponsorstøtte til aktiviteter i klubben på bane. Hun 
nævnte et eksempel fra en fond i SEAS. - Der kom forslag om at søge støtte til en 
hverdagsaftenstur til Den Blå Planet. - Mette lovede at gå videre med dette. 

 
Dirigenten takkede herefter ”for god ro og orden”.  

Derefter afsluttedes generalforsamlingen. 

 
Referent: Per Kyllesbech Petersen. 


