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• Side 16: Bestyrelsen og grupperne

Øvrige oplysninger:
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Klubbladet: Redaktør: Per Kyllesbech Petersen

Ansvarshavende: Erling Jensen
Tryk (fotokopi): Liselotte Jensen

(Se tlf., adr. og email på bagsiden)
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Akvariegruppens møde i marts er et besøg hos René og
Rikke i St. Merløse. - René har mange cichlider, efter-
hånden mest fra Syd- og Mellemamerika.
Rene har for tiden fisk fra “Labyrintfisken” i opbevaring,
bl.a. en del maller og tetraer. - Disse fisk kan købes med
20 pct. rabat. Der er opsamling ved Stop 39 kl. 19.00.
For Jer der kender vejen eller har kortere vej hjemmefra,
mødes vi hos René ca. 19.30.                     Hilsen Bjarne

Akvariegruppen: Møde mandag den 17. marts kl. 19.00.

Dette fællesmøde er lagt i hænderne på et par kendte og
meget erfarne akvarister, nemlig Kurt Eliasson og Jørgen
Th. Jørgensen som har lovet at komme og gøre os meddel-
agtige i deres kolossale akvarieviden. Kurt vil vise en lys-
billedserie omhandlende opdræt og pleje, og Jørgen har
lovet at tage sin "Medicinkasse" med, og besvare spørgs-
mål vedr. sygdomme og behandling af dem. Vi håber på en
rigtig hyggelig aften med en masse "Guldkorn" til de
fremmødte. . .  Husk: Tilmelding til klubbens og Kredsens
hjemmebedømmelseskonkurrence, der foregår den 22.-23.
marts, skal ske til Erling senest på dette fællesmøde.  
Der er opsamling ved Stop 39 kl. 19.00.

Vel mødt . . . Erling

Fællesmøde mandag den 3. marts kl. 19.00 i klubbens
nye klublokale “Fælleslokalet”, Hvilebjergskolen,
Kirkerupvej 18, Sørbymagle (se kortet nederst på side 2)

Vi mødes ved Stop 39 kl. 18.00 og kører samlet til et
medlem af NHF Frøgruppen, som bor i Nordsjælland
(derfor den tidlige mødestart). Der bliver også mulighed
for samkørsel fra Ringsted (kl. 18.30). - Ring hvis du vil
benytte den mulighed.
NHF medlemmet har en del flotte terarier + en masse til-
behør med mulighed for køb. Ved NHF frømøderne giver
vi 20 kr. til kaffe+kage.                                  Hilsen John

Terrariegruppen: Møde mandag den 24. marts.
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3. marts
17. marts
22.-23. marts

24. marts
29.-30. marts

5.-6. april
7. april
22. april
28. april
5. maj

VAT: Fællesmøde. Opdræt, pleje og fiskesygdomme
VAT: Akvariemøde. Hjemmebesøg hos René og Rikke.
VAT og DAU Kreds 2 og 3:

Klub- og kredsmesterskaber i hjemmebedømelse
VAT: Terrariemøde. Hjemmebesøg hos NHF medlem.
DAU: DM i hjemmebedømelse (dommere: Poul Petersen

og Hans Ole Kofoed).
DAU: Stor Aquadag og delegeretmøde i København
VAT: Fællesmøde
VAT: Akvariemøde
VAT: Terrariemøde
VAT: Fællesmøde (sæsonstart for Havebassingruppen)

Som nævnt på generalforsamlin-
gen, udgives Akvariebladet ikke
længere som landsdækkende blad.
Akvariebladet har i mange år været
DAU's officielle meddelelsesorgan.
Efter KA’s (Københavns Akvarie-
forenings) beslutning om, at bladet
fremover "kun" er et klubblad for
KA, bliver DAU-Nyt sammen med
DAU’s hjemmeside DAU's officiel-
le meddelelsesorgan.
Det betyder at bl.a. anmeldte dan-
ske førstegangsopdræt fremover
kun bliver meddelt i DAU-Nyt og
på unionens hjemmesiden.
DAU-Nyt er nu udkommet i 5 år; år
2003 er 6. årgang. Det er udkom-
met 4 - 5 gange om året, og det er

planen at dette selvfølgelig skal
fortsætte på samme måde fremover.
Der er for nærværende ingen planer
om, at DAU-Nyt skal indeholde
artikler, men fortsat skal være et
blad der giver en orientering om
hvad der rører sig inden for
akvariehobbyen.
DAU-Nyt udsendes til klubberne
pr. e-mail som et vedhæftet Word-
dokument, og det vil tilgå de med-
lemmer, der er tilmeldt klubbens
mailingsliste.
DAU’s hjemmeside kan selvfølge-
lig findes på klubbens links-side på
net-adressen:

hjem.get2net.dk/vestsj_akvarieklub

DAU-Nyt er nu officielt organ for
Dansk Akvarie Union

Aktivitetskalender



5NR. 2 - MARTS 2003



6 PRAGTSMERLINGEN

Generalforsamlingen,
der fandt sted den 3.
februar, var ikke noget
tilløbsstykke, Kun 10
medlemmer fandt vej
til mødet, der blev et af
de sidste på vores hid-
tidige klubadresse. Det
skyldes, at Mette og
John ikke længere har
mulighed for at huse
klubben.

Referat (forkortet af pladshensyn)

Per Kyllesbech blev valgt til refe-
rent, og Erling Jensen påtog sig rol-
len som dirigent, da ingen i forsam-
lingen ønskede valg til denne post.

Erling indledte beretningen med at
konstatere, at 2002 var et år som
bød på mange forandringer, opga-
ver og udfordringer. 
Problematikken omkring eget klub-
lokale, er det efter en del møder,
diskussioner og snak frem og tilba-
ge, blevet bestyrelsens klare me-
ning, at vi ikke er i stand til at fin-
de et klublokale inden for de øko-
nomiske rammer vi råder over. Vi
har været meget glade for at Mette
og John velvilligt har stillet deres
lokaler til rådighed for vores aktivi-
teter, indtil vi fik en afklaring på

Generalforsamling med få
fremmødte

Erling fremlægger beretningen.
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problematikken omkring eget klub-
lokale. Vi vil nu fremover, som
mange andre klubber, få stillet
lokaler til rådighed indenfor fritids-
lovens regi, og det vil for vores ved-
kommende blive i Hashøj kommu-
ne, da der i vores vedtægter står:
"Klubbens adresse er formandens".
Vi vil bestræbe os på at det bliver
på Hvilebjerg skole i Sørbymagle,
hvor der i forvejen er opsat et
enkelt akvarie og et par terrarier.
I anden del af beretningen kom
Erling ind i det øgede samarbejde
med DAU og Kredsen. Efter for-
mandsskiftet er DAU kommet op i
et højere gear.
DAU’s nye formand Jens V. Bruun
er meget aktiv inden for akvarie-
hobbyen; det forventer vi os meget
af i form af nytænkning, samarbej-
de og ikke mindst koordinering af
fælles mål.
Vores hjemmebedømmelse, som vil
finde sted den 22.-23. marts, er i
øvrigt igen i år slået sammen med
kredsmesterskaberne. Danmarks-
mesterskaberne vil foregå weeken-
den efter, nemlig den 29.-30. marts.
Klubben har modtaget resultatet fra
opdrætskonkurrencen for år 2001,
det blev til et diplom, en bronze- og
en sølvnål (som blev uddelt under
punktet Eventuelt). Ring til Bjarne,
hvis du vil deltage i konkurrencen i
år, så cykler han gerne rundt og

kontrollerer opdrættet.
Bestyrelsen har med en del frem-
mødte på flere møder, drøftet hvor-
dan vores fremtidige mødestruktur
skulle se ud.  Konklusionen blev, at
vi sammenlagde nogle af under-
grupperne. Det tror vi har haft en
positiv virkning, da vi har kunnet
konstatere, at der har været større
fremmøde; om det skyldes at
emnerne har været mere spænden-
de, eller at vi tidligere har haft for
mange tilbud fra undergrupperne
skal være usagt, men der kommer i
hvert fald flere til de møder der er,
og det var målet, men der er plads
til mange flere. . .
Det nye år vi er gået ind i, er som
mange ved, året hvor VAT har be-
stået i 10 år, og det i sig selv er vel
en præstation i et samfund hvor alle
får masser at tilbud både fra for-
eninger, klubber, radio/tv, Internet
og meget andet. Klubbens bestyrel-
se har valgt at markere jubilæet
med nogle små propagandaudstil-
linger hos nogle af de forhandlere
hvor vore medlemmer handler i
hverdagen.  
Erling afsluttede sin og bestyrel-
sens beretning for det forgangne år
med at sige tak til vore annoncører,
sponsorere og andre der gør det
muligt, at udgive vores klubblad.

Fortsættes side 15
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Vandet i Asiens skove kan være
skovstrømme, større eller mindre
floder. De udgør et livligere miljø
end de stille vandhuller. Denne arti-
kel giver dig idéer til indretning af
et asiatisk skovstrøms akvarie.
Skovstrømmene i det tropiske
Asien kan være større eller
mindre bifloder. De
udgør et livligere mil-
jø end de stille vand-
huller.
Akvariet bør have
et rødligt bund-
lag med run-
de grus-

korn.
Hele
scene-
riet
fuld-
endes
med nogle
røde småsten.
Rødder 

hører også til hér. I
naturen er det en
typisk del af sceneri-
et, at der hænger
trærødder ned fra
brinken.

Denne beskrivel-
se fra Geogra-

phic Aqua-
riums 

passer helt
på billedet fra en stille flod i

Tamil Nadu i det sydlige
Indien, som jeg besøgte

i februar 2002.
Flodens bredde var

som de største danske åer.  
P.g.a. tørti-
den, som

havde varet
ca. 4 mdr. var
vandstanden
lav, men nor-

mal for årsti-
den.

pH kan
være

lidt
hø-
jere

end i de andre asiati-
ske biotoper. Tempe-
raturen kan være lidt
lavere, 24°C. Vandet
er klart. pH 6,8. dH 5
- 6 er også det bedste i
dette vand.
Gennemstrømningen i
akvariet skabes med
omsætning 3 - 5 gang
i timen. Flydeplanter

hører ikke hjemme hér. Lyset skal
være moderat til klart.
Fiskene kan være anabantoider. De
er større her end i det stille vand.
Kysseguramien (Helostoma tem-
nickii) er selvskreven hér. Husk det
skal være i naturformen, hvor den
er grønlig / grå. 

En stime kirsebærbarber (Capoeta
tittaya) kan også anbefales, det
samme gælder de forskellige danio.
T-barben (Barbus lateristiga)  er
også velegnet. 
Biotopen er også det helt rigtige for

rasbora. Som eksempler kan næv-
nes R. einthoveni, R. dosciocellata,
R. elegans og R. triliniata. 
Algerne er også hér et problem,
men biotopen har sin egen algeæ-
der, som løser problemet. Den fly-
vende ræv, (Epalzeorhunchus kal-
opterus). Den æder algerne, når de
altså ikke trådalger 
Epalzeorhunchus siamensis er også
en god algeæder. De to arter ligner
hinanden meget, men sidstnævnte
er mere aggressiv. De ligner hinan-
den meget,  Epalzeorhunchus sia-

Asiens langsomme skovstrømme

Helostoma temnickii

Brachydanio rerio - zebrafisk



mensis kender du på, at
den har lidt mere gen-
nemsigtige finner og
kun ét par skægtråde. 
Planterne vokser om'k-
ring sandbankerne.
Mulighederne er man-
ge, blandt andet kan
nævnes den buskagtige
Limnophila aquatica og
sesiliflora. Der er Blyxa
japonica og så må man
aldrig glemme løgplanten
Crinum thaianum og
naturligvis den græsagtige
Eleocharis acicularis. 
I forgrunden plantes dværg
cryptocoryner  C. nevellii, C.
wilisii, de danner en god
overgang til deres større
slægtninge, C. wendtii, C.
becketti og C. walkeri. 
Den langsomme skovstrøm har
som vist mange muligheder for at
skabe et interessant biotop akvarie. De
fiske- og plantearter, der er nævnt i det fore-
gående vil løbende blive beskrevet i special artikler på @kva-net. 

Denne, tidligere og kommende artikler om Asiens forskellige vand-
biotoper er hentet på @kvanets hjemmeside på adressen:

http://akva-net.hjem.orangenet.dk
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub støtter @kvanet med et
årligt støttemedlemskab. 

Du kan også støtte @kvanet - bestil deres ugebrev på ovennævnte
link og læs hvordan.
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Denne artikel er
skrevet af @kva-

net's redaktør.
Kilde:
Geographic
Aquariums:

Southeast
Asia. Forf.:
Ted Coletti.

Crinum
thaianum
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Planterne i slægten Crinum har en
kort stængel, som bærer et stort
antal båndformede blade, der er fla-
de eller rendeformede, undertiden
opadbøjede. Slægten er fortrinsvist
udbredt i tropisk Østasien, og man-
ge arter dyrkes som potteplanter.
Enkelte arter, f.eks. C. giganteum,
bliver på størrelse med et træ.
Løgene fra andre arter bruges som
lægemiddel. Det er interessant, at
de fleste arter kan vokse perma-
nent, eller i det mindste i lang tid,
under vand, selv om de i naturen
kun findes hvor jorden er alminde-
lig fugtig. Mere end 100 arter er
udbredt i maritime områder i tro-
perne og subtroperne.
Crinum thaianum
En art der fejlagtigt kaldes Crinum
natans er i de seneste år jævnligt
blevet importeret. Der er i de fleste
tilfælde tale om C. thaianum, der
adskiller sig fra C. natans ved at
have meget bredere blade. De er
remagtige, 1,5-2 meter lange og 25-
50 mm brede. Denne art er yderst
smuk, men egner sig kun til store
akvarier, hvor bladene vokser op
mod overfladen og breder sig under
den på samme måde som høje
Vallisneria-arter. I akvariet får

planten meget sjældent de store lil-
jeagtige blomster.
C. thaianum kræver gammelt rent
vand, og er ellers en af de mest
hårdføre akvarieplanter.

Kilde: Fakta om akvarieplanter
skrevet af Dr. Karel Rataj og Th. J.
Horeman, oversat og bearbejdet af
Claus Baden, udgivet på Lade-
manns Forlag.
Bogen, der er i to bind, findes i
klubbens bibliotek.

Crinum thaianum

Crinum
thaianum
er en
“løgplante”
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Tinggade 18 - 4100 Ringsted - Tlf. 57 61 47 50 - www.jims-foto.dk

2.0 Megapixels
3 x optisk zoom
2,5 digital zoom
16 Mb smartMedia
Macro 10-80 cm
USB
Div. software
Lavt strømforbrug

Fuji FinePix
2600 Zoom

så smør dem med
ALOE
MOISTURIZING
LOTION 63
for at bevare hudens
blødhed og glatte for-
nemmelse.

Har du haft hænderne meget i vand

Aloe Vera
for at pleje din krop

LONE FRIED
Bildsøvej 52 - 4200 Slagelse

Mobil 20 33 41 03
aloe-vera-lone-fried@mail.dk

Din uafhængige FLP forhandler

90 dages
tilfredsheds-

garanti
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Klubbens hjemmebedømmelses-
konkurrence foregår også i år sam-
tidig med Kredsens hjemmebedøm-
melse i weekenden 22.-23. marts.
Tilmelding til klubkonkurrencen
skal ske til formanden på Fælles-
mødet den 3. marts.
Der kan stilles op i klasserne:
Klasse 2 - Prydakvarier
Klasse 3 - Biotopiske prydakvarier

Klasse 4 - Biotopakvarier
Klasse 5 - Artsakvarier
Klasse 6 - Artsakvarier for avlsfisk
DM afvikles i den efterfølgende
weekend, den 29.-30. marts.
Der er i år indført en ny regel, der
går ud på, at:
Udstilleren skal ved tilmeldingen
opgive hvilke fiske- og plantear-
ter, der udstilles.

Hjemmebedømmelser 2003

Kredsarrangementet i Januar blev
noget af et tilløbsstykke. Der var
pænt fremmøde fra alle klubber i
kredsen.
Dagen startede i Finns akvarierum,
hvor mange var mødt op for at se på
hans mange gode opdræt.
Derefter kørte vi over til Haslev
Akvarieforenings dejlige lokaler,
hvor klubbens medlemmer havde
forberedt mødet med mulighed for
at købe både mad og drikke.

Dagen starte-
de med Akva-
quiz, og alle
klubber deltog
i den indle-
dende runde,
hvor Holbæk
og Ølstykke
fik flest rigti-

ge svar. Spørgsmålene var lavet, og
blev stillet af tidligere formand for
DAU, Poul Petersen, der efter den
indledende quiz-runde fremførte sit
nye foredrag om tetraer.
Efter foredraget var der finale i qui-
zen, som blev vundet af Ølstykke.
Dagen sluttede med auktion over et
meget lille antal fisk.

Akvadagen i Haslev den 26. jan.

Det vindende hold fra Ølstykke.
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Fortsat fra side 7. . .
Der var ingen kommentarer til
beretningen, og man gik videre til
næste punkt.
Fremlæggelse af regnskab:
Det reviderede regnskab blev
omdelt, og kassereren Lotte Jensen
redegjorde for regnskabet, der
udviste et underskud på kr. 3.044,
hvilket hovedsagelig stammer fra
købet af digitalkameraet, som klub-
ben iøvrigt allerede har haft megen
gavn af, bl.a. til at forbedre klubbla-
det. Klubbladet hviler stort set i sig
selv takket være sponsorer og
annoncører. - Der er dog faldet et
par annoncører fra, som vi søger at
erstatte. Lotte gennemgik også
listen over klubbens aktiver. - En
enkelt bemærkning hertil var, at
posen med trærødder efterhånden
er blevet brugt, bl.a. til udstillings-
akvarier.
Regnskabet blev herefter enstem-
migt godkendt.
Indkomne forslag herunder fast-
sættelse af kontingent: 
Der var ikke indkommet nogen for-
slag, og bestyrelsen foreslog uæn-
drede kontingentsatser, hvilket blev
enstemmigt vedtaget.
Valg:
Formand, Erling Jensen blev gen-
valgt for 2 år.
Sekretær, Per Kyllesbech Petersen
blev genvalgt for 2 år.

John Pærremand, terrariegruppen,
Bjarne Larsen, akvariegruppen og
Finn P. Olsen, havebassingruppen
blev genvalgt for 1 år.
Jørn Bruun blev nyvalgt for 1 år
Til suppleantposten blev Birthe
Petersen genvalgt for 1 år
Allan Henriksen og Lone Mølgaard
Olsen blev begge nyvalgt som sup-
pleanter for 1 år.
Da der var to kandidater til den
anden suppleantpost, blev der fore-
taget afstemning ved håndsop-
rækning.
Resultatet af afstemningen blev:
Allan Henriksen 4 og Lone Olsen
4. To undlod at stemme.
Forsamlingen enedes om, at begge
kandidater kunne indtræde i besty-
relsen som suppleanter.
Som revisor blev Michael Holmboe
genvalgt for 1 år, og revisorsupple-
ant Hans Prammann blev ligeledes
genvalgt for 1 år.
Under punktet Eventuelt uddelte
Erling DAU's diplomer og nåle til
to af de tre deltagere.
Præmierne for klubkonkurrencen
uddeles senere, da pokalerne ikke
nåede frem fra gravering.
Afslutningsvis takkede Erling
Mette og John fordi de så velvilligt
har stillet lokaler til rådighed for
klubben i overgangsperioden hvor
vi ikke havde andre steder at være.
Se hele referatet på hjemmesiden.



Formand: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

Havebassingruppen: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 52 62

Medlem: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 52 62

Sekretær/klubbladet/website/PR
Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup, 
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per-kyllesbech@get2net.dk

Kasserer: Liselotte Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

Saltvandsgruppen: Uffe Bjerregård
Helenevej 18, 4220 Korsør 
Tlf. 58 36 12 36 - Mail: charlotte.uffe@get2net.dk

Terrariegruppen: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76

Medlem: Jørn Bruun
Valdemarsgade 4, 
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 47 71

Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
larsen_byberg@stofanet.dk

Akvariegruppen: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16

Næstformand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: perremand@post.tele.dk

Bestyrelsen:

Grupperne:

Kontingent:
Voksne . . . . . . . . . . . . . : kr. 170 pr. år   Pensionist par . . . . . . . : kr. 180 pr. år
Junior/pensionist . . . . . : kr. 120 pr. år   Familiekontingent*. . . . : kr. 245 pr. år
*) Par/Forældre incl. hjemmeboende børn under 18 år.
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