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• Side 10: Sommerfest 
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• Side 14: Arrangementer i efteråret
• Side 15: Opdrætskonkurrence og resultater fra hjemmebedømmelsen
• Side 16:  Bestyrelsen - kontaktpersoner - kontingentsatser 
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Klubbladet:  Redaktør:  Per Kyllesbech Petersen
  Ansvarshavende:  John Pærremand
  Tryk (laserprint):  Per Kyllesbech Petersen
  Stof til næste blad: Senest 21. august (udk. i uge 36).

Møde onsdag den 9. april kl. 19.00
Vi mødes hos Bjarne, Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse.
Akvarie mødet kommer til at omhandle rejer,  vi skal se på nogle af 
de forskellige rejer Bjarne har, og han vil fortælle om hvordan han 
holder dem, og hvilke udfordringer der er ved at holde dem. Bjarne 
vil også vise billeder af nogle af de andre slags rejer der findes. 
Hvis man er intereseret i at være med, kan I tilmelde jer til Bjarne 
på tlf./sms 28 82 06 57 eller på mail, Bjarne_larsen@live.dk senest 
onsdag den 2. april.

Støt vore annoncører - De støtter os

Oversigt over kommende aktiviteter
Maj-juni
Maj og juni Forårets havebassin-møder (se kalender på side 4).
31. maj  Forårstur til Københavnske akvarieforretninger.
August-september
9. august Sommerfest.
August   2-3 havebassinmøder (ikke fastlagt endnu) - An-

nonceres via nyhedsbrev, sms-kæde og på hjemme-
siden.

August-sept. Mysistur (ikke fastlagt endnu)  - Annonceres via
  nyhedsbrev, sms-kæde og på hjemmesiden.
21. september DAU Region Sjælland holder foredragsdag i 
  Ølstykke.
November
8.-9. november Akvariemesse i Køge.

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

Havebassingruppen mangler mødeværter
i august (se forårets mødekalender på side 4)

Sæsonen for Havebassin-
gruppens mødeaktiviteter 
starter med ét møde i star-

ten af maj. Derefter med 3 møder i 
juni. - Derefter er kalenderen blank.
Hvis du selv har et havebassin, eller 

du kender nogen der har et bassin de 
gerne vil vise frem på ét af  tre møder 
i august, så ring/skriv til gruppens 
kontaktperson John Pærremand på 
sms eller tlf. 61 11 22 71 eller på mail 
paerremand@atix.dk

http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
mailto:paerremand@atix.dk
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag . . .10.00 -17.30
Lørdag - søndag . . .10.00 -15.00

ALT TIL HAVEBASSIN

Vestsjællands
største udvalg

Scan eller klik på
qr-koden

og se månedens tilbud

www.bonniedyrecenter-slagelse.dk

Havebassin-kalender
Foråret 2014

4. maj
Vi har arrangeret en tur til Plantorama i Hillerød med evt. 
afslutning i Fredensborgs have. Vi finder et sted hvor vi 
kan spise vores medbragte frokost. Start fra Bilka Slagelse 
kl. 10.00 og 1. parkeringsplads efter afkørsel 35 Ringsted 
Ø kl. 10.30, hvor klubben giver morgenbrød (Tag selv 
kaffe/te med). *Tilmelding senest 28. april.

11. juni
Vi skal besøge Ole Christiansen i Strøby, der har et ha-
vebassin med bl.a. koi’er i sin have, hvor der er udsigt til 
Køge Bugt. Start fra Bilka Slagelse kl. 18.00. *Tilmel-
ding senest dagen før.

18. juni
Vi skal besøge Lis Nordgaard, der har et lille have-
bassin i sin lille rækkehushave. Start fra Bilka Sla-
gelse kl. 19.00. *Tilmelding senest dagen før.

25. juni
Vi skal besøge Erik Lundemann i Korsør. Erik har 
både koi’er og stør i sit havebassin. Hvis der bliver 
tid, kører vi en tur omkring Lundemann Glas, hvor 
der er en dam med guldfisk. Start fra Bilka Slagelse 
kl. 19.00. *Tilmelding senest dagen før.

*Tilmelding til møderne til John Pærremand
tlf./sms 61 11 22 71 mail paerremand@atix.dk

Møder i august annonceres via sms,
nyhedsbrev og hjemmeside

http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
mailto:paerremand@atix.dk
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Koldekildevej 15 - 4000 Roskilde
Telefon: 4675 6595 - Email: info@superkoi.dk

IKEDA godbidder
Frysetørrede naturlige fødeemner til 
havedammens fisk.
Også velegnet til alle 
typer akvariefisk

Artemia
Krill
Mysis
Tubifex

Åbningstider: Mandag - fredag 12.00 -18.00 
  Lørdag, søndag & helligdage 10.00 - 17.00

Mød os på 
Facebook
eller tilmeld 
dig vores 
nyhedsbrev

www.sup
erko

i.dkKøbenhavnertur som forårstur
Turen starter fra Bilka Slagelse lørdag den 31. maj kl. 9.00.

Billeder fra Botanisk Haves hjemme-
side

Årets forårstur bliver en kombination 
af besøg i et par københavnske akva-
riebutikker med en efterfølgende tur i 
Botanisk Have i København, hvor vi, 
hvis vejret tillader det, finder en plet 
på græsset, hvor vi spiser vores med-
bragte mad. Derefter går turen hjem-
ad med de fisk, vi evt. har købt på 
turen.
Vi starter turen fra parkeringspladsen 
ved Bilka, Slagelse (ved varmecentra-
len)  lørdag den 31. maj kl. 9.00. 
Mette indkøber morgenbrød der ind-
tages på 1. rasteplads efter 35 Ring-
sted Ø, hvor man mødes med dem 
der ikke kommer til mødestedet i Sla-
gelse. 

Der er tilmelding senest mandag den 
26. maj på sms eller tlf. 6111 2256 el-
ler på mail paerremand@atix.dk.

Skal vi f.eks. besøge

eller
- eller har du 
forslag til butik-
ker du gerne vil 
besøge på turen.
Send os forslag i 
forvejen, eller 
tag dem med på 
turen.

http://www.superkoi.dk
mailto:paerremand@atix.dk


� PRAGTSMERLINGEN NR. 4 APRIL-AUGUST 2014 - 21. årgang �

To gode og lærerige møder i klubben

23. februar besøgte klubben Jan Lo-
dal der bor ved Kvanløse nær Hol-
bæk.
Jan har været medlem i mange år og 

interesserer sig for både terrarie- og 
akvarie-hobbyen.
For de terrarieinteresserede var det 
farvefrøerne der vakte opmærksom-
hed. - Jan har en del forskellige typer, 
hvoraf nogle efterhånden er blevet 
meget gamle. - Alligevel var de stadig 
flotte og farvestrålende at se på.
For de akvarieinteresserede var der 
Jans flotte paludarium, eller akvater-
rarium (der var ikke helt enighed om 
hvilken betegnelse, der er den rigtige), 
men flot er det.
Mødet var velbesøgt. - 11 medlem-
mer deltog, selvom der jo var et styk-
ke vej at køre.

Billedet viser Jans flotte »vand-land-
arrangement«.

13. marts var vi på besøg hos Frank 
og Helle i Sørbymagle. 
Også til dette møde var der stort 
fremmøde. Der var tilmeldt 13 med-
lemmer og 2 gæster - desværre var der 
2 afbud.
Franks saltvandsakvarium stod flot-
tere end nogen sinde.
Frank havde forberedt en demonstra-
tion på hvordan han afskaller atemia-
æg med klor.
Fordelen ved at afskalle artemiaæg-
gene er, at man ikke får skallerne med 
når man skal bruge de nyklækkede 
artemia til at fodre sine nyklækkede 
fiskeunger med. Artemiaerne klæk-
ker iøvrigt også hurtigere end ikke-
afskallede æg, og så slipper man for 
at få hydra ind i sine opdrætsakvari-
er.
Billedet foroven viser Franks flasker 
til klækning af artemia og opforme-
ring af alger som han bruger til at 
fodre sine artemia med, således at ar-
temiaerne indeholder væsentlig flere 
aktive mineraler og mikrostoffer.
På billedet til højre står Frank med 

de artemiaæg der er i gang med at 
blive afskallet i en klorinopløsning. 
Processen varer 15-20 minutter.
Aftenen sluttede med et flot kaffe-
bord og foredrag af DAU’s formand, 
Hans Ole Kofoed, og efterfølgende 
en god snak om Dansk Akvarie Uni-
on og hvilken betydning medlemska-
bet af paraplyorganisationen betyder 
for klubben og akvariehobbyen som 
helhed. - Især DAU’s betydning i for-
hold til myndighederne blev på glim-
rende vis belyst.
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Støt klubbens annoncører
- de støtter os

A
nn

on
ce

:

SÆLGES
10 stk. glasterrarier med ramme af aluminium, 50 x 50 x 120 cm. Skrå bund med bunddræn/
afløb. Lodret udluftning under forrude. Top af rustfrit net. Korkbaggrund. 
Der medfølger et solidt træunderstel. Nypris kr. 23.000,-. 
10 stk. HQI-lamper 70 w af rigtig god kvalitet, nypris kr. 12.000,-
Sælges samlet for kr. 20.000,-.

25 stk. ExoTerra 30 x30 x 45 cm. med baggrund. 
Pris per stk. kr. 250,-
Samlet kr. 5.000,-.
Der kan evt. medfølge belysning.

Akvastabilakvarium. 290 liter m. buet front, integreret T-5 x 2, Back to Nature slimlinebag-
grund, Eheim 2075 filter, Jäger varmelegeme og underskab. Nypris kr. 6.500,-.
Sælges for kr. 3.500,-.

Henv.: Max Bjørneskov . Telefon/SMS: 51423770 . Mail: bjoerneskov@tdcadsl.dk

kl. 
17.30

Sommerfest 9. august
på Overdrevsvej 11 i Sørbymagle

Sommerfesten er efterhånden fyldt 
med traditioner; ikke mindst den, at 
Helle og Frank Johansen stiller deres 
have til rådighed for klubben.
Der bliver stillet et stort party-telt op 
på Helle og Franks græsplæne, og der 
er lagt op til en hyggelig aften med 
god mad, bål og sightseeing i Helle og 
Franks store landbohave, sammen 
med klubbens medlemmer og deres 
nære familie.
Sidste år gav klubben, i anledning af 
klubbens 20 års jubilæum, maden til 
klubbens medlemmer. Det kan vi jo 
ikke gøre hvert år, så vi vender tilbage 
til en anden tradition, nemlig at del-

tagerne selv betaler for maden, og 
selv tager drikkevarer med.
Der vil igen i år blive købt mad ude-
fra, og prisen for deltagelse i sommer-
festen er 150,- kr. pr. deltager.
Prisen afspejler indkøb af mad, kaffe/
te, småkager og snacks m.v.
Øl/vand/vin kan evt. købes til rimeli-
ge priser hos Helle og Frank.

Af hensyn til indkøb til festen er til-
melding nødvendig og bindende. 

Sidste frist for tilmelding er
søndag d. 3. august.

Tilmelding til: 
Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse, 
på tlf./sms 50 46 97 00 eller
mail: helleogfrank@atix.dk

Billeder fra sidste års sommerfest.

http://www.aquariumphoto.dk
mailto: bjoerneskov@tdcadsl.dk
mailto: helleogfrank@atix.dk
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Manden på billedet hedder Hercules 
og han er i fuld gang med at bekæmpe 
Hydra. 
Det er ikke hydra species i akvariet 
som Hercules kæmper mod. Hercules 
er en skikkelse fra den græske myto-
logi om hvem det hedder: 
Hydra er et kvindeligt kæmpe-søuhy-
re i den græske mytologi. Hydra kal-
des også Uhyret fra Lerna. Hydra var 
datter af Ekidna og Tyfon, der begge 
var børn af guden Gaia. Hydra var 
søster til Kerberos, Kimaira og Sfink-
sen. Hydra havde ni hoveder, hvoraf 
det midterste var udødeligt. Hvis Hy-
dra mistede et hoved voksede i stedet 
to nye hoveder frem. 

De gamle grækere kan, da myten blev 
skabt, have været inspireret af  blæk-
sprutten, hvor en af de mange arme 
kan genskabes, hvis den mistes. Såvel 

Hydras blod som ånde var giftigt. 
Hydra boede i en hule i Lernasøen i 
Argolida på halvøen Peloponnes, 
hvor hun blev ledsaget af en kæmpe-
krabbe. Under vandet var indgangen 
til underverdenen, og Hydra var vagt 
til denne indgang. 
Hydra blev dræbt af helten Hercules i 
en af dennes tolv heltegerninger. Her-
cules brugte et klæde til at beskytte 
sig mod Hydras giftige ånde. 
Hercules blev hjulpet af sin nevø Lo-
laos, der brugte ild til at brænde Hy-
dras sår, når Hercules havde hugget 
et hoved af, således at der ikke vok-
sede nye hoveder frem. 
Hercules begravede det udødelige ho-
ved under en stor sten, og skar krop-
pen op for at dyppe sine pile i Hydras 
giftige blod. Hercules brugte senere 
sine forgiftede pile til at dræbe ken-
tauren Nessus. 

Ovenstående billede (og forsidebille-
det) viser en Hydra species. 

Det er sådan nogen du kan få i dit 
akvarium - ja du kan slet ikke undgå 
dem. 
Modsat Hercules kan du ikke be-
kæmpe dem, men du kan holde dem 
nede på et acceptabelt niveau og det 
handler resten af artiklen om. 

Billedet viser et akvarium med hydra. 
Bemærk de små hvide prikker. 

De små hvide prikker er hydra kolo-
nier og de skal nok udvikle sig, hvis 
omstændighederne er gunstige for 
deres udvikling og formering.

Hydra helt kort fortalt 
Hydraernes nærmeste slægtninge er 
søanemone, koral og vandgopler. 
De hører alle til slægten Coelenterata, 
hvoraf de fleste lever i havet. 
Men der findes også ferskandsleven-
de arter. De er langt mindre og langt 
mindre farverige end deres havleven-
de slægtninge. En hydra bliver sjæl-
dent >2 cm. Ligesom søanemonerne 
har den én kropsåbning som både tje-
ner til fødeindtagelse og det modsatte. 
En hydra har ingen øjne men kan op-
fatte lyset.

Hydra i akvariet 
I akvariet hæfter hydra sig til næsten 
alt. Det kan være planter, dekoration, 
bundlag og selve akvariet. 
Formering kan være kønnet eller 
ukønnet, uanset metoden sker det 
hurtigt. 

Hvad lever hydra af? 
Hydra er rovdyr og æder 
alt i rette størrelse. Byt-
tet kan være éncellede 
dyr af alle slags. Små 
krebsdyr, orme og in-
sekter. Nyklækket fiske-
yngel tages også. Jagt-
metoden er altid den 
samme. Hydraen stræk-
ker sine tentakler ud og 
lammer byttet med gift, 

hvorpå byttet fortæres og fordøjes.

Hvordan får du hydra i akvariet? 
Den almindeligste måde er at de bli-
ver slæbt ind med levende foder. 
Også artemiaæg til klægning og frost-
foder er en risiko. Hydra kan sagtens 
overleve en nedfrysning. Når foderet 
bliver tøet op, vågner hydraen af sin 
dvale. 

Hvornår trives hydra? 
Hvis du vil have hydra til at trives rig-
tig godt så er det ikke svært. 
Du skal bare overfodre så der ligger 
foderrester i kroge og hjørner. Foder-
resterne er guf for infusorier og næste 
led i fødekæden er hydraen. 
Hvis bundlaget så er lidt, eller lidt 
mere snavset, så kvitterer hydraerne 
med at formere sig yderligere og så 
accelererer udviklingen.
En høj hygiejnisk standard og en mo-
derat fodring er godt for meget, og kan 
hæmme forekomsten af hydra til et ni-
veau hvor de kun teoretisk kan udgøre 
et problem. 
Men det 100 % hydrafri akvarium er 
nok fra utopiernes skønne verden og 
ikke den vi og vore fisk lever i. 

Hercules 
kunne

- kan
du

Tekst og illustrationer 
Akva-Net.dk

At bekæmpe hydra - 
eller leve med dem 

http://www.akva-net.dk/
http://www.akva-net.dk/
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DAU’s opdrætskampagne 2014
DAU har behov for at fortælle om-
verdenen, at akvarister ikke udeluk-
kende henter deres fisk fra naturen, 
men at mange også opdrætter deres 
egne fisk. DAU er klar over at mange 
akvarister laver opdræt på deres fisk; 
nogen lidt i det små, og for andre er 
det deres hoved-interesse. 
Derfor har DAU i mange år kørt en 
opdrætskampagne - en konkurrence 
hvor akvarister der laver opdræt på 
deres egne fisk, konkurrerer om at 
lave flest opdræt - eller få flest point 
for deres opdræt.
Vi vil derfor opfordre alle akvarister 
- ikke mindst vore egne medlemmer, 
til at anmelde de opdræt, de laver året 
igennem.
Det er blevet meget lettere at anmelde 
opdræt, og derigennem deltage i kon-
kurrencen.

Det er nu opdrætteren selv der an-
melder opdrættet - efter det er blevet 
godkendt af et bestyrelsesmedlem i 
den klub, du repræsenterer.
Opdrættet anmeldes i en formular på 
DAUs hjemmeside: 
http://danskakvarieunion.dk - klik
Opdrætskonkurrencen / Anmeldel-
sesformular.
To opdræt pr. art tæller med, så ...

Lav et opdræt.
Bed bestyrelsen i din klub godken-
de det (6-8 uger efter klækning).
Anmeld opdrættet til DAU.
Se resultatet på DAUs hjemmeside 
(når det er godkendt af DAU) på:

http://danskakvarieunion.dk - klik
Opdrætskonkurrencen / Resultater.
Læs også konkurrencereglerne under 
http://danskakvarieunion.dk - klik 
Opdrætskonkurrencen

1.
2.

3.
4.

Resultater fra Regionens hjemmebedømmelser

Efterårets aktiviteter

Foredragsdag 21. september
DAUs Region Sjælland planlægger at 
afholde en dag med 1-2 foredrag med 
interessante akvarie-emner søndag 
den 21. september i Ølstykke.
Programmet for foredragsdagen var 
ved redaktionens slutning ikke lagt, 
da Regionsbestyrelsen først mødes 
24. april.
Foredragene vil foregå i Ølstykke 10. 

klasse Center, Roskildevej 22B, 3650 
Ølstykke (indgang gennem kælde-
ren).
Når programmet er fastlagt vil pro-
grammet være tilgængeligt på Regio-
nens og klubbens hjemmeside (se Ar-
rangementer), i Årskalenderen og i 
septembernummeret af Pragtsmer-
lingen.

Akvariemesse og udstilling i Køge
lørdag og søndag 8.-9. november
Gruppen bag Akvariemesse Køge 
planlægger at afholde en stor akva-
riemesse med aktiviteter i to haller i 
Køge Hallerne, Ved Stadion 2, 4600 
Køge.
Åbningstider på messen:
Lørdag 8/11-2014 10-17.
Søndag 9/11-2014 10-15.
Der vil være en stor overvægt af stan-
de med akvariefisk, og resten vil være 
med krybdyr og blomster.
Det hele foregår i 2 haller, ialt 2200 
kvadratmeter.
Gruppen bag Akvariemesse Køge vil 
sætte meget fokus på udstilling af 

akvarier i samarbejde med DAU og 
regionerne, og det vil der forhåbentlig 
komme en del af  denne weekend. 
Derudover en masse ’fede’ stande. 
Glæd jer til denne weekend.
Glæd jer til en weekend der går i fisk. 
»Og inden der kommer debat om en-
tré prisen skal vi sige vi har en hal-leje 
på over 40.000 kr. samt at vi skal be-
tale moms af hele entré indtægten.
Det er ingen overskuds-forretning, vi 
gør dette for hobbyen«, skriver mes-
sefolkene på deres hjemmeside
www.akvariemesse.dk
Støt Akvariemesse Køge og deltag i 
messen. - Entreen er 60 kr. pr. dag, el-
ler 80 kr. for en weekendbillet.

Mysistur med klubben
Klubben vil også i år arrangere en tur 
ud til kysten for at prøve at fange my-
sis.
Arrangementet vil komme til at fore-
gå i sensommeren (august-september) 
afhængig af vejr og vind.
Vi allierer os i år med 1-2 erfarne 
akvarister, der har prøvet det før.
Turen bliver annonceret via klubbens 
nyhedsbrev, sms-kæden og klubbens 

hjemmeside.
Tag med på turen og nyd naturen 
sammen med os.
Udstyr du får brug for:
Waders (ikke obligatorisk) og overtøj 
der kan tåle saltvand.
Fangstnet - gerne en kraftig kvalitet.
Termokande med kaffe eller te.
En god portion tålmodighed og lyst 
til at tage ud i naturen uden absolut at 
få noget igen.

Klasse 2, prydakvarier
1. plads Allan Morgen* . . . . . . . . . . . . . . . . . VATK 350 liter 84 point
2. plads Heidi Kjelin*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ØAF 430 liter 81,5 point
3. plads Henrik Emanuel . . . . . . . . . . . . . . . . ØAF 720 liter 81 point
4. plads Heidi Kjelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ØAF 530 liter 77 point
5. plads Ole G. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . ØAF 550 liter 76 point
6. plads Michael Fisker . . . . . . . . . . . . . . . . . ØAF 325 liter 74 point
Klasse 4, ubeplantede geografiske biotopakvarier 
1. plads Michael Fisker & Kim Nilsson*. . . . ØAF 730 liter 81 point
2. plads Kenneth Senol. . . . . . . . . . . . . . . . . . ØAF 280 liter 78,5 point
Klasse 5, artsakvarier
1. plads Peter Bach* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ØAF   80 liter 92 point
2. plads Flemming Hansen & Peter Bach . . . ØAF 720 liter 88 point
3. plads Heidi Kjelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ØAF 250 liter 87 point
Klasse 12, saltvandsakvarier
1. plads Flemming Hansen*  . . . . . . . . . . . . . ØAF 430 liter 83 point
De med * markerede er tilmeldt DM, der afvikles i weekenden 5. - 6. april.

http://danskakvarieunion.dk/
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_forme&Itemid=77
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_forme&Itemid=77
http://danskakvarieunion.dk/
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=45
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_forme&Itemid=77
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=43
http://tiny.cc/6fjc8w
http://tiny.cc/6fjc8w
http://www.vatk.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=79
http://www.vatk.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=79
http://www.vatk.dk/index.php?option=com_jevents&view=year&task=year.listevents&Itemid=250
http://www.akvariemesse.dk


�� PRAGTSMERLINGEN NR. 4Bestyrelsen:
Formand: John Pærremand
Skælskør Landevej 69,  
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71
Mail: paerremand@atix.dk

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

Kasserer: Mette Pærremand
Skælskør Landevej 69,  
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56
Mail: paerremand@atix.dk

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

Sekretær / Red. af medlemsblad og hjemmeside: 
Per Kyllesbech Petersen, 
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

Nye medlemmer - Indmeldelse - Saltvandsområdet: 
Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@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

Scan qr-koden og se 
vatk.dk i browseren 
på din smartphone

Aktiviteter - Opdrætskontrol - Ferskvandsområdet: 
Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57 - Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Koordinering – Udlån – Havebassinmøder – Terrarieområdet: 
John Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71 - Mail: paerremand@atix.dk

Registrering/arkiv/referater – Hjemmeside - Nyhedsbreve 
Medlemsblad – PR – Hjemmebed. - DAU og Regionen: 
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Økonomi (ind- og udbetalinger) – Regnskabsføring: 
Mette Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56 - Mail: paerremand@atix.dk

mailto:paerremand@atix.dk
mailto:bjarne_larsen@live.dk
mailto:paerremand@atix.dk
mailto:helleogfrank@atix.dk
mailto:per@kyllesbech-petersen.dk
mailto:helleogfrank@atix.dk
mailto:birthe@kyllesbech-petersen.dk
mailto:lisnordgaard@yahoo.dk
http://www.vatk.dk
mailto:bjarne_larsen@live.dk
mailto:paerremand@atix.dk
mailto:per@kyllesbech-petersen.dk
mailto:paerremand@atix.dk

