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VATK, den 8.-2. 2018 
 

  Referat fra generalforsamlingen afholdt 6. 2. 2018 

 

12 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. 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 klubben. 
I januar, marts, september, oktober og november havde vi vores hjemmemøder og besøg hos 
2 dyrehandlere/akvarieforretninger. Det var også meningen at vi skulle have et møde i april, 
hvor vi skulle besøge Garagefisken i Fensmark. De aflyste dog mødet på grund af manglende 
fisk i akvarierne. Bjarne forsøgte at få en ny aftale et par uger senere, men denne blev også 
aflyst. Vi har i 2017 haft rigtig god tilslutning til disse møder. 
I februar havde vi ingen møder, men generalforsamling + et foredrag af Carsten From som 
omhandlede vild-gubbyer og andre vildtlevende akvariefisk i Europa. 
I  juni startede vores Havebassin gruppe med ture ud i landet. Vi har besøgt Mogens 
Nielsen i Solrød Strand, hvor vi både så hans havebassin og hans selskabsakvarium på 960 
liter. Vi har været i Strøby, hvor vi så et bassin som var nyetableret hos Jan Lykke, og samme 
aften var vi hos Ole og Lis, hvor vi afsluttede turen med kaffe og kage. Vi så også Oles 
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akvarium. Vi har også besøgt Fuchiagaarden ved Jyderup. Det var en noget våd omgang. 
Der har ikke været så stor tilslutning til disse møder, som i øvrigt er meget svære at skaffe, 
så derfor har vi i bestyrelsen besluttet at sætte Havebassingruppen på stand by. Vi kan altid 
genoptage møderne igen, hvis der opstår ny interesse for det. - Hvis det sker, vil det blive 
annonceret via nyhedsbrev og hjemmeside. 
August: Traditionen tro blev årets sommerfest holdt hos Helle og Frank i deres nyistandsatte 
overdækkede "lysthus", med som altid, god stemning og dejlige mennesker omkring os. 
I november havde vi arrangeret samkørsel til DAU Region Sjællands Akva-dag i Ølstykke, 
hvor Ølstykke Akvarie Forening også viste deres lækre nye lokaler frem med masser af 
akvarier. Derudover havde de arrangeret 2 foredrag, et med lys, og et omhandlende 
sygdomme hos vores akvariefisk. 
Vi sluttede året af med julefrokost. Den blev holdt hos Henrik og Marianne i Sandved. Med 
pakkeleg og god hjemmelavet mad og julehygge. 
I bestyrelsen har vi talt om at lave en konkurrence "Årets Fisk". Per har været, og er, 
tovholder på dette, og vi vil gerne her på generalforsamlingen høre Jeres mening om, hvorvidt 
det er en god idé. 
- Det var et udsnit af vores egne arrangementer i 2017. 
I foråret var der hjemmebedømmelse i DAU Region Sjælland. DM i hjemmebedømmelse 
blev aflyst, da Region Sjælland, der var eneste deltagende region, protesterede over at DAU 
ikke havde sørget for en DM-konkurrence, og at man derfor, i sidste øjeblik, ville ophøje 
regions-resultatet til et DM-resultat. - Protesten gik på, at de deltagende klubbers vindere 
skulle have mulighed for at lave forbedringer til evt. deltagelse i DM-konkurrencen. - Allan 
Morgen, blev nr. 3 i regions-konkurrencen, og som eneste deltager for VATK, klubmester i 
Klasse 2, selskabsakvarium. 
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. 
Også tak til Akvariestuen, Prammanns Bonnie Dyrecenter og Fuld af Dyr for deres annonce-
støtte.  
- Ingen havde bemærkninger til beretningen der derefter blev enstemmigt godkendt. 

 
Ad pkt. 4: Fremlæggelse af regnskab: 

Kasserer Mette Pærremand fremlagde driftsregnskabet, der var gennemgået og underskrevet af 
bilagskontrollanten. Det forelå i print til generalforsamlingens deltagere. 
Mette gennemgik et par af posterne og fremhævede bl.a., at posten Medlemsmøder er den 
største udgiftspost; det skyldes at klubben giver 10 kr. pr. deltager til mødeværterne, og at vi 
har haft et pænt fremmøde til klubbens arrangementer/møder i 2017. 
Regnskabet viste et underskud på 494,66 kr. 
Klubbens kassebeholdning i banken var ved regnskabsårets slutning på 19.216,68 kr. - I 
beløbet indgår forudbetalte kontingenter og annoncer for samlet 6.395 kr. 
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, trods det mindre underskud i 2017, uændrede kontingentsatser.  
Uændret kontingent blev vedtaget. 
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Ad pkt. 6: Valg: 
a. Kasserer: Henrik Steiner nyvalgt for 2 år 
b. Bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Larsen genvalgt for 1 år 
  Frank Johansen genvalgt for 1 år 
c. Suppleanter: Lis Nordgaard genvalgt for 1 år 
  Max Bjørneskov nyvalgt for 1 år 
d. Bilagskontrollant Mette Pærremand nyvalgt for 1 år 
e. Suppleant for ovennævnte Helle Johansen genvalgt for 1 år 

 
Ad pkt. 7: Evt.: 

Max Bjørneskov gjorde opmærksom på, at han har gode kontakter, bl.a. i Tyskland, hvis 
klubben/Regionen får brug for f.eks. foredragsholdere. 
Per oplyste at der måske kommer et større kæledyrsarrangement i Forum, fastsat til den 27.-
30. september 2018. Klubben er blevet orienteret om dette gennem DAU Region Sjælland. 
Bestyrelsens behandling af et forslag om at arrangere en intern opdrætskonkurrence kaldet 
Årets fisk, blev drøftet. - Per fremlagde bestyrelsens forslag til regler for konkurrencen.  
Der var enighed om at den nye bestyrelse tager emnet op og sætter konkurrencen i gang når 
den er klar til det. Der var forslag om at udnævne Corydoras panda som Årets fisk 2018. 
Officiel konkurrencestart annonceres i Pragtsmerlingen og gennem udsendelse af et 
nyhedsbrev og via klubbens hjemmeside på www.vatk.dk. 
På spørgsmål om nogen havde forslag til aktiviteter/mødesteder, stillede Max Bjørneskov 
sig villig til at huse et hjemmemøde. Max har en samling af både farvefrøer og akvariefisk. 

 
 
Dirigenten takkede herefter ”for god ro og orden” og afsluttede generalforsamlingen. 

 
 
Referent: Per Kyllesbech Petersen, sekretær. 


