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Møde tirsdag den 29. januar
Fælleskørsel fra Bilka Slagelse kl. �8.30.

Vi kører en tur til Næstved hvor vi skal besøge to akvarister der har 
import af fisk, bl.a. discos, foder og krybdyr. 
Der bliver mulighed for at købe noget til fornuftige penge.
Der er tilmelding senest fredag d. 27. januar på sms eller tlf. 
28820657 eller på mail bjarne_larsen@live.dk.
	 	 	 	 	 									Vel mødt - Bestyrelsen

Dette nummer:
• Side 3:  Møder/aktiviteter i januar og februar
• Side 4:  Indkaldelse til generalforsamling 2013
• Side 6-7: Hyggelig og lærerig mødeaften - Kommende aktiviteter
• Side 8-11: Potamonautes orbitospinus - Malawikrabben version 5
• Side 12-13: Julefrokosten - en følgeton skrevet af deltagerne
• Side 14: Fra DAU og regionen - Hent vatk.dk app - Husk kontingent
• Side 16:  Bestyrelsen - kontaktpersoner - kontingentsatser 

Øvrige oplysninger:
Hjemmeside:     www.vatk.dk
Klubbladet:  Redaktør:  Per Kyllesbech Petersen
  Ansvarshavende:  John Pærremand
  Tryk (laserprint):  Per Kyllesbech Petersen
  Stof til næste blad: Senest	18.	jan.	(udk. i uge 5).

Hent annonceprisliste på . . . . . www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf

Støt vore annoncører 
- De støtter os

www.akvariestuen.dk
Merkurvej 4b, 4200 Slagelse

Telefon 58 52 05 68

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-tirsdag-onsdag  .  .  .  .  .  .11 .00 -17 .30
Torsdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 .00 -15 .00
Fredag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 .00 -17 .30
Lørdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 .00 -15 .00
Søndag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  lukket

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag: .  .  .  . kl . 09 .30-17 .30
Fredag:  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl . 09 .30-18 .00
Lørdag: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl . 09 .30-14 .00

 . . . . . . . . . . . . . .Dyrecenter
Nørregade 27B - 4100 Ringsted - Tlf . .57 61 19 95
www .poppi-ringsted .dk

HVIS DYR ER DIN HOBBY 
SÅ SES VI I

Generalforsamling tirsdag den 5. feb. kl. �9.00
Generalforsamlingen holdes hos Lis Nordgaard, Thorsvej 40, 4200 Slagelse
Vi mødes på ovennævnte adresse kl. �9.00.

Da vi som bekendt ikke har nogen faste klublokaler, holdes årets 
generalforsamling på et af  vore medlemmers privatadresse.
Af hensyn til beværtning og pladsforhold er der tilmelding til gene-
ralforsamlingen.
Der er tilmelding senest fredag d. 1. februar på sms eller tlf. 
61112271 eller på mail paerremand@atix.dk.
Se indkaldelse og dagsorden på side 4.
	 	 	 	 	 									Vel mødt - Bestyrelsen
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WWW.Akvarie-Huset.dk
+45 40 88 92 94

Vi giver 25 % rabat til Vestsjællands 
Akvarie- og Terrarieklubs medlemmer på 
alle ikke nedsatte varer mod forevisning af 
medlemskort

Åbningstider: 
Man.-Tor. kl. 15.00 - 18.00 
Fredag kl. 12.00 - 18.00
Lør.-Søn. kl. 10.00 - 16.00

Møllevangen 12, 4220 Korsør

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub
TIRSDAG DEN 5. FEBRUAR 2013 KL.19.00

Generalforsamlingen holdes hos Lis Nordgaard, Thorsvej 40, 4200 Slagelse

Dagsorden:
1. Valg af referent.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Indkomne forslag,

  herunder fastsættelse af kontingent.
  Forslag der ønskes behandlet må være bestyrelsen
  i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen 

6. Valg af: 
  a. Formand - vælges for 2 år
  b. Sekretær - vælges for 2 år
  c. To bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1 år
  d. Suppleanter - vælges for 1 år
  e. En revisor - vælges for 1 år
  f. En revisorsuppleant - vælges for 1 år

7. Eventuelt.

På valg er: a. Formand John Pærremand
b. Sekretær Per Kyllesbech Petersen
c. Bestyrelsesmedl. Bjarne Larsen
  Frank Johansen
d. Suppleanter Birthe Petersen
  Lis Norgaard
e. Revisor Laila Mogensen (modtager ikke genvalg)
f. Revisorsuppleant Helle Johansen

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer med klubbladet “Pragtsmerlingen” nr. 1 - Januar 2013. - Udsendt i uge 52, 2012.
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Oversigt over kommende aktiviteter
Januar:
Udebesøg: Besøg hos to akvarister der har salg af fisk, foder og krybdyr. Mø-
det foregår i Næstved tirsdag	den	29.	januar. Vi mødes ved Bilka kl.	18.30.
Februar:
Generalforsamling: Generalforsamlingen holdes tirsdag	 den	 5.	 februar	 kl.	
19.00 hos Lis Nordgaard, Thorsvej 40, 4200 Slagelse. Tilmelding til formand 
John Pærremand. 
Marts-april:
Hjemmemøde: Vi arbejder på at få et af  vore medlemmer til at vise os sine 
akvarier. Dato og mødested er endnu ikke fastlagt
Foredrag: Vi håber at få Thue Grum-Schwensen, Poecilia, til at komme og 
holde et foredrag om hold af levendefødende tandkarper i udendørs-akvarier/
havebassin. Foredraget søges afholdt i april som et fællesarrangement med de 
øvrige klubber/foreninger i DAU Region Sjælland.
Maj-august:
Havebassinmøder: Vi planlægger at holde 6-7 møder i forårs- og sommersæso-
nen, hvor vi besøger folk med bassin i haven. - Vi søger derfor allerede nu efter 
steder, vi kan besøge. - Henvend dig til formanden, hvis du har forslag til be-
søgssteder.

Der er tilmelding til alle møder/arrangementer. Det vil fremgå af bladet/hjem-
mesiden hvem der modtager tilmeldingerne i hvert enkelt tilfælde. 

Læs mere om de nævnte arrangementer på hjemmesiden og i de kommende 
numre af Pragtsmerlingen. (Ret til ændringer forbeholdes).

Så havde vi igen en dejlig aften i akva-
rieklubben, og denne gang med fore-
dragsholder. Per og Birthe i Bring-
strup lagde hus til, - vi var ialt 12 og 
blev hyggeligt beværtet på bedste vis 
med både øl, vand og kaffe/the med 
æbleskiver til.
Foredragsholderen var Christian Jør-
gensen fra KAK, som fortalte om 
fodring og alle de aspekter, der er i 
det. Han har haft fisk, hovedsageligt 
prydfisk, i 38 år, og 
han er dommer ved 
akvarieudstillinger. 
Når man fodrer, har 
man god lejlighed 
til at ”se” fiskene, 
deres adfærd og 
trivsel. Har de en 
fyldt bug og er vel-
nærede, æder de, 
som de skal og får 
både fisk i overfla-
den, i midten og på 
bunden, nok at spi-
se. De forsk. typer 

tørfoder indeholder de stoffer, som 
fiskene har brug for. Christian adva-
rede mod, at man køber for meget fo-
der ad gangen, så det bliver gammelt 
og mister næringsværdi. Det skal bru-
ges indenfor 3 -6 mdr. og hvis man vil 
have god vækst i sine fisk, så er koden 
masser af frisk vand og masser af 
mad. 
Levende foder, som man fanger selv 
fra naturen eller tager fra haven, giver 

Hyggelig og lærerig mødeaften
Tekst: Lis Norgaard. Fotos: Per Kyllesbech Petersen

god stimuli til fiskene, og kan være alt 
småt fra dapnier, cyklops, myggelar-
ver, orme, maddiker o.s.v., til en gren 
med bladlus, som man lægger i akva-
riet. Meget af det levende foder kan 
man jo også lave selv, og enten købe 
eller få materiale til opstart af  en kul-
tur. Frostfoder er så en nemmere 
måde at give naturligt foder på, og 
der kommer fut i fiskene, når de får 
en klump frosne myggelarver. Andet 
foder kan være hakket oksehjerte 

(meget proteinrigt), torskerogn, rejer, 
katte- el. kanintørfoder, rå kartoffel, 
rosenkål etc. Ja, mulighederne er 
mange for at give forsk. foder, og vig-
tigt at tilgodese specielle foderbehov.
Så fik vi også set Birthe og Pers tre 
Nano akvarier, som de købte på kbh. 
turen d. 13 okt. De er meget meget 
dekorative, og kræver jo ikke så me-
get plads.

Tak for en hyggelig og lærerig aften.
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Malawi-Søen’s krabber hører til slæg-
ten Potamonautes. 
De er ikke en del af  forretningernes 
faste udvalg. 
De er vel oprindeligt indført som bi-
fangst. 
Der er ikke skrevet meget om dem i 
akvarie-litteraturen og videnskaben 
har stort set ikke forsket i disse dyr, 
men de er en helt naturlig del af  Ma-
lawi-akvariets liv. 
Prøv dem, hvis du får muligheden!  

Kort om krabben 
Det som vi populært kalder ”Malawi-
krabben” hører til familien Potamo-
nautes som igen hører til de såkaldte 
”ti-fods krabber” fra slægten Deca-
poda. 
De kendes på deres 10 ben = 4 par 
løbeben + 1 par med klosakse. 
Skallens farve kan skifte fra brun-blå 
til kraftigt lilla. 
Benene er kraftigt røde. Kroppens 
størrelse kan være >15 cm. 
Benenes længde 5 - 10 cm. Kløerne 5 
- 7 cm. 
Hannerne er lidt mindre og mere far-
veløse end hunnerne. 
Den helt sikre kønsforskel viser sig på 
undersiden. Hunnen har et bredt hul-
rum til udrugning af æg. Hos hannen 
findes dette i en smal, rudimentær 
form. Øjnene sidder i små gruber på 
hovedets forside. De kan også skydes 
ovenud som antenner over kroppen. 

Hvis krabben føler sig truet kan de 
trækkes ind, så en angriber ikke kan 
skade dem.

Sådan ser den ud krabben fra Malawi-
søen.
Billede venligst stillet til rådighed af 
Niels Ventzel, Feldballe. 

Erfaringer med P. orbitospinus 
Stefan Smolinka skriver til DATZ: 
- Jeg så dem første gang hos grossi-
sten Marc Danhieux, som driver fir-
maet Mal-Ta-Vi, Hohenahr-Erda, i 
Tyskland. 
Mal-Ta-Vi er i øvrigt en af Tysklands 
største importører af cichlider fra sø-
erne i Østafrika.  
Krabberne gik i et 450 liter akvarie og 
i et 600 liter akvarie. 
Artsbestemmelsen var ikke helt sik-
ker, sandsynligvis er der tale om Po-
tamonautes orbitospinus  

P. orbitospinus - akvariets 
udbryderkonge. 
Mal-Ta-Vi advarede udtrykkeligt om, 

at de er udbrydere og dét blev Stefan 
klar over allerede morgenen efter, at 
krabberne var kommet i akvariet. 
Der var købt 6, men nu var kun 2 i 
akvariet. De andre var stukket af. 
Det er nu ganske forståeligt, senere i 
artiklen kan du læse mere om hvorfor 
du kun må have en eller to i samme 
akvarie. 
I de følgende 3 dage fandt Stefan 4 
udbrydere. De havde gemt sig i akva-
rie-kælderens mørkeste og fjerneste 
kroge, så det blev noget med at skub-
be og flytte akvarier, før de igen var 
fanget og bragt på plads. 
Nr. 5 forstod rigtigt at gemme sig. Ef-
ter 5 dages intensiv eftersøgning gav 
Stefan op. Men 6 dage efter flugten, 
da Stefan var ved at fange nogle cich-
lider op af et akvarie, smuttede den 
pludselig lige forbi hans fod. Krabben 
blev fanget og sat i akvariet. Den hav-
de faktisk klaret sig i over 100 timer 
uden vand. Den havde ikke taget ska-
de, men sulten, dét var den. Den ka-
stede sig begærligt over de fodertab-
letter, som Stefan straks gav den. 

Ilse Kraus fra Mühlheim i Tyskland 
fortæller om 2 Malawi krabber som 
tog flugten fra hendes 500 liter mbu-
na akvarium. 

De 2 krabber slap ud gennem en åb-
ning i dækglasset. 
Hun opdagede dem da Soroya, fami-
liens elskelige perserkat, der normalt 
var blottet for jagtinstinkt havde fun-
det den ene flygtning på vej over stue-
gulvet. Katten gav et skrig da den 
mærkede krabbens solide bid i store-
tåen. Soroya var for første og sidste 
gang på krabbejagt.
Flygtningene kom hjem igen og hullet 
blev sikret.
Ilse fortæller videre at de lever frede-
ligt sammen, men at de kan strides 
om føden. Derfor fodrer hun dem al-
tid hver for sig. De får en pind med 
lækkerier som muslinger og silefilet 
holdt ned foran sig. 
Fiskene må ikke komme i nærheden, 
de vil snappe føden fra krabben. Og 
indbyrdes under de to artsfæller ikke 
hinanden så meget som en rød reje.
Ilse har ikke haft yngel af  krabberne 
som hun har haft i 3 år. 

Fodring 
Malawi-krabben tager cichlide-piller 
og frysetørret foder. Men yndligsfø-
den er frosne fiskestykker og akvarie-
snegle. Krabberne knuser let snegle-
huset og trækker kødet ud med 
kløerne. 

Potamonautes orbitospinus 
Malawikrabben Version 5.0 



�0 PRAGTSMERLINGEN NR. 1 JANUAR 2013 ��

Muslinger, rejer, fiskestykker og an-
det større animalsk foder.
Hvis du holder flere krabber i samme 
akvarium skal du fodre rigeligt, så 
undgår du stridigheder om foderet 
(se mere senere i denne artikel).
Føden indtages i 3 arbejdsgange. 
Først grovdeles foderet og holdes fast 
i klosaksene. Så findeles det med kæ-
berne. Til sidst tager krabben det med 
de små mund-værktøjer, der rasper 
foderet i findelte småstykker. 
Hvis en fisk dør i akvariet, vil krab-
berne omgående tage sig af den. Det 
sker meget hurtigt. Hvis der er for lidt 
foder, må alger, planter, især javamos, 
holde for. Men den er ikke plante-
æder af natur. 
Hvis du holder snegle i samme akva-
rie som krabberne, kan du regne med 
en hurtig udryddelse uanset om du 
ønsker det elle ej. 
Malawi-krabben har fantastiske ev-
ner til at søge føde. På enden af fød-
derne har den organer der kan spore 
føde, også hvis den er dybt nedgravet 
i sandet. 
Den klatrer også godt og forstår at 
udnytte selv det mindste fremspring - 
også som flugtmulighed. Se foregå-
ende afsnit.
Vigtigt: Husk altid at foderet skal helt 
ned til krabben, ellers tager fiskene 
det.
Du kan bruge en spids pind til at fod-
re med. Se foregående afsnit. Pas på 
fingrene. Når den griber efter føden 
bruger den kløerne og iflg. flere kilder 
på Internettet gør det h....... ondt. 

Krabbe og fisk 
Overfor fisk er de yderst fredsomme-

lige. Stefan fortæller at en krabbe del-
te hule med en rugende blå delfin. 
Bofællesskabet var under en fælles 
sten og helt problemløst for den vor-
dende moder.
[Red. bem.: Der er flere steder beret-
ninger der sige det modsatte]. 
Fiskene kan være hård konkurrent 
om føde. 

Adfærd 
Krabberne imellem kan det komme 
til heftige territoriekampe. 
Ved dén lejlighed kan der ryge et ben 
eller flere. I værste fald dør den taben-
de part. Hvis krabberne holdes par-
vis, skulle der  (påstås det) ikke være 
sådanne problemer. 
Stridighederne kan til en vis grad 
forebygges hvis du sørger for at de 
har rigeligt med føde. 
Hannerne vil begynde at danne terri-
torium og de kæmper meget hårdt og 
med alle midler for at få størst muligt 
territorium. En krabbe, der har mistet 
et ben eller to klarer sig udmærket. 
Det bliver først kritisk, hvis klosak-
sene ødelægges. 
Ved næste hamskifte vokser et nyt 
ben ud. Det er ikke så stort som det 
tabte, men i løbet af et års tid = 3-4 
hamskifter er benet gendannet i sin 
fulde størrelse. 

Akvariet 
Malawikrabben gør ikke planterne 
noget af den grund at den ikke tager 
vegetarisk føde, men den graver og 
som andre af akvariets jord- og be-
tonarbejdere tager den ikke hensyn. 
Vigtigt: Den kan flytte sten i størrelse 
tennisbold.

Pas på med alle bærende sten. Bund-
laget roder den rundt i som det passer 
den. Den er ligeglad med om bundla-
get er sand eller grus.
Vigtigt: Malawikrabben er akvariets 
udbryder-konge. Den kan udnytte 
enhver mulighed for at klatre op. Du 
skal flugtsikre akvariet 100 %. Hvis 
de på nogen måde kan slippe ud, gør 
de det. Se tidligere i artiklen.

Hamskiftet - en kritisk fase 
Hamskiftet er en kritisk fase. Heldig-
vis varer det ikke længe. I den aller-
første tid er den nye skal meget blød 
og krabben er tilsvarende sårbar. I 
denne kritiske fase skjuler den sig. 
Magen forsvarer den ivrigt mod alle, 
der måtte komme for nær. 
At en krabben står overfor at skifte 
ham kan også se på dens adfærd. 
I tiden umiddelbart op til hamskiftet, 
forholder den sig apatisk og tager 
ikke føde til sig. 

Leg og opdræt 
Iflg. flere kilder leger Malawi-krab-
ben lige efter hamskiftet. Legen er en 
meget langsom proces som ofte kan 
vare i dagevis.
Det vides med sikkerhed, at hunnen 
søger en hule, hvor hun opholder sig 
med sine unger i den første tid. 
I begyndelsen bærer moderen unger-
ne i sin dertil indrettede hule på bu-
gen. 
Morten Kaae har haft held med op-
dræt af Malawi-krabber.
De følgende billeder fra opdrættet  
bringes med venlig tilladelse 
fra Morten. Copyright på disse bille-
der, Morten Kaae. 

Billedet viser den stolte moder med af-
kom.

Billedet viser krabbeungerne få dage 
gamle 

Denne artikel er skrevet af @kva-
net’s redaktør. Kilde: DATZ 4/94 
Eine Krabbe aus dem Malawisee. 
Forf. Stefan Smolinka. Die Mala-
wi-See Krabbe. Forf.: Ingo Bertels-
mann. Artiklen hed tidligere Mala-
wikrabben - eksotisk påbunden. 
Revideret juni 2009 Version 5.0. 
Kilder  til revision Henrich Mi-
chaelsern, ForeningenAkva-Net 
og IlseKraus, Mühlheim. 
Copyright Foreningen Akva-Net. 
Gengivelse her med tilladelse fra 
Foreningen Akva-Net.

Artiklen har været bragt i Pragt-
smerlingen nr. 6/2008 i en tidligere 
version.
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Julefrokosten 
En følgeton skrevet af deltagerne undervejs   
Fotos: Helle og Frank

Julefrokosten fandt sted den 7. de-
cember hos Birthe og Per i Bring-
strup. - Vi er glade for at I ville åbne 
Jeres hjem for os.
- Til et dejligt måltid mad. - Endnu en 
julefrokost i festligt lag og en tradition 
som vi glæder os til.
Maden var bestilt i forvejen hos Jysk 
Diner og menuen var sammensat af 
Helle og Mette. - Maden var rigtig 
god og velsmagende.
I skrivende stund glæder vi os til pak-
keleg og ris á la mande - og måske får 
vi en skøn mandelgave. - Hele huset 
dufter af flæskesteg - Uhmm  ... og 
nisser er der i massevis, de lurer på 
om vi har været søde og artige.  
Frank sidder og smiler så flink, meeen 
han mangler sin nissehue .

Fra Stevns var jeg taget til Midtsjæl-
land - forventningerne er blevet indfri-
et.
Og snakken den gik, så mens vi 
spiste fisk snakkede vi også om 
fisk - ikke samme slags, men 
sådan er det jo i en akvarieklub. 
Også mange andre emner kom 
på bordet, bl.a om importerede 
ting fra Tyskland.
Som aftenen skrider frem og stemnin-
gen er i top sidder vi med fyldte maver 
og ser på Per og Birthes tre nye flotte 
akvarier... Nu nærmer tiden sig vist til 
ris à la mande.
Vi snakker om maden som er dejlig; den 
er bestilt og hentet i Sorø (Jysk) - men 
talen går så på at den kommer fra Oden-
se - og måske nej, det er da vist nok fra 
Aarhus ...
Det var en rigtig Aarhus-historie.

Og Mette er så glad, så glad. En lille 
mandel hun fandt. - Hun fandt lyk-
ken men lykken var også ved hen-
des venstre side.

Der blev raflet om pakker, ingen 
vidste hvad der var i. - En rotte til 
Anne Marie fra Frank - hun blev 
glad. Der var ikke et øje tørt, her 
blev grinet og grædt, så det var godt 
at kaffen blev brygget ! !

Med fyldte maver og lattermusklerne 
godt brugt siger vi tak for en rigtig sjov 
og hyggelig aften.

Glædelig jul og godt nytår.

Det var ordene fra deltagerne, skrevet 
på en aften hvor humøret var højt.

Redaktøren fralægger sig ethvert an-
svar for tekstens ordlyd.
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ALT TIL HAVEBASSIN

Vestsjællands
største udvalg

Fra DAU og Regionen
Hjemmebedømmelse
• DAU Region Sjælland afholder 
klub- og regionsmesterskab i hjem-
mebedømmelse 6.-7. april.
• DAU afholder DM i weekenden ef-
ter, 13.-14. april.
Tilmelding af akvarier til konkurren-
cerne sker gennem klubberne/forenin-
gerne. 

Kommende aktiviteter
• Nivå Kokkedal Akvarieklub har 30 
års jubilæum i 2013.
I den anledning vil man gøre den tra-
ditionelle akva-dag, søndag den 3. 

marts, lidt mere spændende fx med 
udstilling af akvarier.
Læs mere på www.akvadag.dk.
• Dansk Akvarie Union (DAU) og 
Dansk Akvariedommersammenslut-
ning (DAS) afholder henholdsvis ge-
neralforsamling og årsmøde i forbin-
delse med Akva-dagen. 
• DAU Region Sjælland afholder en 
fælles foredragsdag i april. - Mere om 
dette kommer senere.
• DAU Region Sjælland afholder 
Akva-dag i september. - Mere om 
dette kommer senere.



Hent vatk.dk app 
til din android
Nu kan du hente en app til din an-
droid telefon, eller android tablet, der 
åbner klubbens hjemmeside vatk.dk 
direkte i eget browservindue.
Gå ind på klubbens hjemmeside - på 
forsiden - og download app’en der-
fra.
Eller scan qr-koden herunder...

Find derefter app’en i din download-
mappe og installér den derfra.

Har du husket at 
betale kontingent
Kontingentet er en vigtig del af  klub-
bens virke. Det er med til at dække 
udgifterne til produktion af med-
lemsbladet og porto til udsendelse af 
bladet. Derudover dækker det udgif-
ter i forbindelse med klubbens hjem-
meside, medlemskab af Dansk Akva-
rie Union, samt en større eller mindre 
del af  udgifterne til nogle af de aktivi-
teter vi i årets løb arrangerer; det være 
sig foredrag, udflugter til forskellige 
spændende seværdigheder, akvarie-
forretninger o.lign., forårstur, som-
merfest, julearrangement, alm. mø-
der og andre aktiviteter i årets løb.
Skulle du have glemt at betale kontin-
gent for 2013 kan det nås endnu.
Kontingentet kan indbetales på
konto	9383-4568686115
Se kontingentsatserne på bagsiden



�� PRAGTSMERLINGEN NR. 1

Formand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: paerremand@atix.dk

Bestyrelsen:
Næstformand: Jens Bjarne Larsen
Opdrætsregistrator 
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57
Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Kasserer: Mette Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56
Mail: paerremand@atix.dk

Medlem: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00
Mail: helleogfrank@atix.dk 

Sekretær/klubbladet/hjemmesiden: 
Per Kyllesbech Petersen, 
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Kontaktpersoner:
Nye medlemmer/indmeldelse samt saltvandsgruppen: 

Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse

Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Akvariegruppen og opdræt: 
Jens Bjarne Larsen, Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57 - Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Terrariegruppen: 
John Pærremand, Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76 - Mail: paerremand@atix.dk

Havebassingruppen: 
John Pærremand, Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76 - Mail: paerremand@atix.dk
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Suppleanter: 
Birthe Petersen Tlf. 57 61 70 41 birthe@kyllesbech-petersen.dk
Lis Norgaard Tlf. 58 52 02 19 lisnordgaard@yahoo.dk 

Klubbens postadresse er formandens

Fotogruppen: 
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Scan qr-koden og 
hent vatk.dk op på 
din smartphone


