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

Støt vore annoncører - De støtter os

Hjemmemøde hos Helle og Frank
tirsdag den 22. marts kl. 19.00
Vi mødes hos Helle og Frank, 
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse.

Andre aktiviteter
Hjemmebedømmelse i Region Sjælland 
Dansk Akvarie Union, Region Sjælland afholder hjemmebedømmelses-
konkurrence søndag den 3. april.
DM i hjemmebedømmelse
Dansk Akvarie Union afholder danmarksmesterskab i hjemmebedømmelse 
i weekenden den 9.-10. april 2016.

Frank er netop kommet på plads i sit nyrenoverede akvarie rum. Vi 
skal se hvordan han har indrettet sig, og han vil vise dem der ikke har 
set det endnu, hvordan han afskaller artemia og fodrer dem så de er 
fyldt med alger og andet godt før han fodrer med dem.

Frank efterlyser iøvrigt eddikeål. 
- Er der nogen af Jer der har eddikeål, så vil Frank gerne have en lille 
portion til oparbejdning.
Tag dem med til mødet, eller kontakt Frank og lav en aftale med ham.

Tilmelding senest 20. marts på mail: helleogfrank@atix.dk eller tlf./
sms på 50469700

Men dette nummer af Pragtsmer-
lingen følger et nyt medlemskort 
til medlemmerne.
Kortet er lamineret og i betalings-
kort-størrelse.
Kortet indeholder brugernavn og 
ny adgangskode til klubbens hjem-
meside.
Den nye adgangskode får virkning 
fra 3. marts 2016.

Medlemskort med i dette nummer
Bestyrelsen:

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

Medlemskort
2016

Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub 

www.vatk.dk

Login på hjemmesiden:

Brugernavn: medlem 

Adgangskode: vatk2016

http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
http://www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf
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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

HUSK der er hjemmebedømmelse 
i klubben og Region Sjælland
Klub- og regions mesterskaber i hjemmebedømmelse 2016

Region Sjælland af-
holder igen i år en 
hjemmebedømmelses-
konkurrence, der sam-
tidigt kan bruges af 
klubberne/foreninger-
ne som klub-/for-
enings-mesterskaber.

Konkurrencen foregår søndag 
den 3. april 2016.
Tilmeldingsfristen til Regionen er 
for klubberne/foreningerne fastsat 
til søndag den 20. marts 2016. 
- Vi har i Vestsjællands Akvarie- og 
Terrarie Klub sat fristen til dagen 
før, altså lørdag den 19. marts, så vi 
har tid til at videresende tilmeldin-
gen til Regionen (send gerne tilmel-
dingen tidligere). Hvis du vil delta-
ge i konkurrencen, skal du sende 
dine udfyldte skemaer til Per Kyl-
lesbech Petersen (se mailadresse 
m.v. på side 15).
Deltagerne får, forinden bedømmel-
sen finder sted, tilsendt en deltager-
liste via deres mailadresse med an-
givelse af cirka-tider for besøg hos 
den enkelte deltager.

Ved tilmeldingsfristens udløb skal 
der være tilsendt regionsformanden 
en deltagerliste med angivelse af 
deltagernes navn, adresse, tlf., 
e-mail adresse, opstillings-klasse, 
akvarie-størrelse, fiskeliste og evt. 
planteliste (tilmeldingsskema med 
indsendelsesadresse, samt fiske- og 
planteliste-skema kan downloades 
fra Regionens hjemmeside*.
Der er allerede nu bestilt dommere 
hos DAS, men i skrivende stund ved 
vi endnu ikke hvem det bliver. - Når 
vi ved det, kan du se det på  Regio-
nens hjemmeside*.
Efter bedømmelserne offentliggør 
Regionen resultaterne fra bedøm-
melserne. Bestyrelsen og vores be-
dømmelsesansvarlige, Per Kylles-
bech, tilmelder derefter de akvarier 
der er kvalificeret til at gå videre til 
DM-bedømmelserne, der finder sted 
i weekenden 9.-10. april 2016.

*) Hent skemaerne på:
http://danskakvarieunion.dk/index.php/regionerne/region-sjaelland

http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
http://danskakvarieunion.dk/index.php/regionerne/region-sjaelland
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Koldekildevej 15 - 4000 Roskilde
Telefon: 4675 6595 - Email: info@superkoi.dk

Vores
 online butik

 er åben hele året
Se vores åbningstider på www.superkoi.dk

Mød os også på:  Facebook.com/superkoiroskilde

IKEDA godbidder til akvarie- 
og havedamsfisk
Frysetørrede naturlige fødeemner til 
akvariets og havedammens fisk.

Artemia - Krill - Mysis - Tubifex m.m.
Ikeda indeholder en velafbalaceret form for ernæring 
til alle akvarie- og havedamsfisk. - Fiskenes naturlige 
farver fremmes bl.a. grundet indholdet af astaxanthin.

Fås i forskellige varianter:
1 liter  med én af ovennævnte slags . . . . . . kr. 79,-
4 varianter i en 6 liters spand . . kr. 299,-

En meget usædvanlig knæler

Jens V. Bruun har sendt os et link til bil-
leder og video af en meget usædvanlig 
knæler. Det er en mos-knæler med det 
latinske navn Pogonogaster tristani.
Efter sigende de første og måske eneste 
billeder af denne art.
De blev optaget på en travetur i bjerge-

ne i det centrale Costa Rica af fotograf 
Oscar Blanco, der tilfældigt spottede 
den lille knæler. 
Prydet med blad-lignende fremspring, 
er knæleren en næsten tro kopi af sit 
mosbegroede levested.
Se billeder og video på dette link:

http://www.earthtouchnews.com/conservation/endangered/could-this-be-
the-worlds-only-footage-of-this-unusual-moss-mantis
(linket er aktivt i de elektroniske udgaver af Pragtsmerlingen).

På generalforsamlingen den 9. fe-
bruar berørte vi emnet, medlemsbla-
dets økonomi i forh. til porto. - Det 
førte til et forslag om, at medlem-
mer der hellere vil læse bladet elek-
tronisk, skulle kunne fravælge at få 
bladet tilsendt »analogt«, og i stedet 
for få tilsendt en pdf-fil, eller et link 

til klubbens hjemmeside og se/
downloade Pragtsmerlingen dér.
Hvis du som medlem foretrækker at 
få Pragtsmerlingen elektronisk i ste-
det for med posten, så henvend dig 
til sekretæren (se tlf. og adr. på side 
15) og giv ham besked om det; så 
får du besked når bladet udkommer.

Læs Pragtsmerlingen elektronisk

http://www.superkoi.dk
http://facebook.com/superkoiroskilde
http://www.earthtouchnews.com/conservation/endangered/could-this-be-the-worlds-only-footage-of-this-unusual-moss-mantis
http://www.earthtouchnews.com/conservation/endangered/could-this-be-the-worlds-only-footage-of-this-unusual-moss-mantis
http://www.earthtouchnews.com/conservation/endangered/could-this-be-the-worlds-only-footage-of-this-unusual-moss-mantis
http://www.earthtouchnews.com/conservation/endangered/could-this-be-the-worlds-only-footage-of-this-unusual-moss-mantis
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PTEROPHYLLUM SCALARE 
(Lichtenstein, 1823)  

NAVN: Slægtsnavnet kommer fra 
de græske ord PTERON, der bety-
der sejl, vinge eller finne og PHYL-
LON, der betyder blad. Navnet hen-
tyder selvfølgelig til slægtens høje 
fra siderne sammentrykte form med 
de sejlagtige, høje finner. Artsnav-
net kommer fra det latinske ord 
SCALARIS, der betyder trappe-
trinslignende og henviser til place-
ringen af ryg- og gatfinnernes pig-
stråler.

SYSTEMATIK: Pt. scalare blev 
førstegangsbeskrevet af Lichten-
stein i 1823 under navnet Zeus 
scalaris. Nogle forfattere har fejlag-
tigt nævnt Cuvier et Valenciennes 
beskrivelse i 1831 under navnet 
Platax scalaris som førstegangsbe-
skrivelsen. Heckel opstillede i 1840 
den nugældende slægt, Pterophyl-
lum, hvortil der er tre arter, Pt. al-
tum, Pt. dumerilli og Pt. scalare. 
Det tidligere anvendte navn Pt. ei-
mekei anses for at være et synonym 
for Pt. scalare. Pt. scalare kan blive 
ca. 25 cm høj og 15 cm lang.

NATURFORHOLD:   Pt. scalare er 
udbredt i Amazonområdet samt i 
Guyanas og lever hovedsageligt i 
vandløb med svag til jævn strøm 
med en kraftig plantevækst, især af 
rørlignende planter og vandhyacin-
ter. Her mellem stænglerne virker 
artens lodrette mørke striber som en 
effektiv camouflage, som både be-
skytter den mod større rovfisk og 
skjuler den, når den selv er den ja-
gende. Vandet har en dH på 0,3-0,8 
og pH værdien ligger på 4,5-7,8. 
Temperaturen ligger mellem 25 og 
27ºcelsius. Pt. scalare lever i natu-
ren hovedsageligt af vandlevende 
insekter og småfisk

ADFÆRD:   Pt. scalare er en rolig 
og majestætisk fisk, der ikke uden 
grund er en af de populæreste cichli-
der. Den kom tidligt til Europa, og 
efter de første besværligheder var 
overvundet viste det sig hurtigt, at 
arten var meget let at opdrætte og 
meget produktiv. Opdræt har siden 
fundet sted i hele verden i stor stil. 
Hvis man har en lille flok Pt. scala-
re gående vil der snart udskille sig et 
eller flere par. Hannen finder sig 
gerne et egnet territorium med en 
stor, bredbladet plante og sammen 
med hunnen pudses et eller flere 
blade omhyggeligt for snavs og al-
ger. Hannen har ind imellem puds-
ningerne travlt med at jage andre 

fisk væk fra territoriet, og man ser 
ham bruse frem mod andre scalarer 
med vidt udspilede finner. Denne 
truende positur er som regel, i for-
bindelse med det legende pars mere 
intensive farver, nok til at advare de 
andre, som sædvanligvis jages bort 
uden større kamp.
Når bladet er renpudset følger selve 
legen snart efter. Hunnens plumpe 
og afrundede læggerør og hannens 
mere spidse genitalpapil har igen-
nem et par dage været tydelige, og 

PTEROPHYLLUM SCALARE

Tekst: © 1980 Dansk Cichlide Selskab (www. fishbase.dk)

Fotos: 
F. Ingemann 
Hansen

Pterophyllum spec. Manacupuru.

http://www.fishbase.dk
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Efterlysning
Medlemsbladet
For at gøre medlemsbladet endnu 
mere læseværdigt for medlemmer-
ne, efterlyser redaktionen medlem-
mernes forslag til emner, der er inte-
resse for bliver behandlet i bladet.
Hvad interesserer dig (maller, killi, 
cichlider, selskabsfisk - terrariedyr)?
Hvilke fisk/dyr har du?
Hvilke fisk/dyr ønsker du dig?
Hvilke speciale-emner indenfor 
hobbyen er du interesseret i?

Mødeaktiviteter
For at gøre vores møder og arrange-
menter så interessante for medlem-
merne som muligt, efterlyser besty-
relsen medlemmernes forslag til
Mødesteder (hvem må vi besøge?)
Mødeemner
Mål for ture/udflugter
Andre arrangementer
Giv os et praj!
Send os en mail eller en sms, eller 
snak med os på et af vore møder.  
Vi er altid åbne for forslag.

under selve afsætningen glider hun-
nen hen over bladet med bugen tæt 
ved bladoverfladen. Æggene afsæt-
tes nu i en række på 10-15 stk. og 
derefter er det hannens tur til at be-
frugte dem. Hunnen afsætter så igen 
et hold og hannen befrugter dem. 
Sådan skiftes de hele tiden gennem 
hele legen, der kan vare over en 
time. En fuldvoksen hun kan afsætte 
over 700 æg i en leg og når hun er 
helt tømt, tager hun straks fat på 
pasningen af æggene.
De bliver pudset for snavs og evt. 
parasitter og hun vifter med bryst-
finnerne frisk vand hen over dem 
hele tiden. Hannen tager sig for det 
meste af revirforsvaret, men kan 
dog også gå med i pasningen af æg-

gene og senere tager han sig på lige 
fod med hunnen af ungerne. Noget 
afhængig af temperaturen klækker 
æggene ca. 48 timer efter og larver-
ne bliver nu flyttet over til et andet 
blad. Her hænger de i en lille hæfte-
tråd øverst på hovedet og vimrer 6-7 
døgn før de bliver fritsvømmende. 
Nu kan fodringen med artemia nau-
plier begynde. I begyndelsen ligner 
ungerne de fleste andre fiskeunger i 
formen og først ca. 3 uger efter 
klækningen får de den typiske scala-
reform. Ungerne vokser hurtigt og 
vil snart kunne æde det samme fo-
der, som de voksne, dog lidt mere 
findelt. Pt. scalare skal have afveks-
lende foder med både levende og 
dødt foder.

AKVARIEFOR-
HOLD: Pt. scalare 
finder sig bedst til-
pas i et beplantet 
akvarium, hvor der 
både er relativt tæt 
beplantede områ-
der og fri svømme-
plads. De bør aldrig 
gå i akvarier på un-
der ca. 100 liter og 
akvariets højde er 
vigtig. Den bør al-
drig være under 40 
cm, hvis fiskene 
skal have mulighed 

for at kunne udvikle de store sejllig-
nende finner, med de lange trådfor-
mede forlængelser, man desværre 
ser hos alt for få scalarer i fangen-
skab.
Pt. scalare er vist den akvariefisk 
der flittigst bliver slået ihjel i akvari-
erne, og det skyldes både at de bli-
ver blandet med alle andre former 
for fisk i akvariet, så de ikke får den 
ro de skal have, men det skyldes 
også, at alt for mange akvarister 
bruger for ensartet foder uden tanke 
for at variere kostplanen. Foderem-
ner som fiskekød, hakket kalvehjer-
te, torskerogn rejekød og fiskeboller 
bør indgå på linje med tørfoder, 
daphnia, myggelarver og tubifex. 
Kommentar: Pt. scalare findes ef-
terhånden i mange forskellige typer 
og farvevarianter.

Om man kan lide dem eller ej er en 
smagssag, her skal kun nævnes nog-
le af de mærkelige typer, der gen-
nem årene er dukket op i akvarie-
handelen: Røgscalare, sort scalare, 
Marmorscalare, Zebrascalare og 
Guldscalare og de findes yderligere 
i flere forskellige finnetyper. Per-
sonligt synes jeg dog, at ingen af 
dem kan komme op på højde med 
den ganske almindelige naturfarve-
de Pt.scalare. 

Tekst: 
© 1980 Dansk Cichlide Selskab.
Denne artikel er venligst udlånt af 
Benny B. Larsen, og er hentet på 
hans hjemmeside www.fishbase.dk
Fotos er ligeledes venligt udlånt af 
F. Ingemann Hansen. - Se flere af   
F. Ingemann Hansens billeder på 
www.akvariefotografen.com

Pterophyllum spec. Manacupuru, æglæggende par.

http://www.fishbase.dk
http://www.akvariefotografen.com/
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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 hel-
hed.
I januar, marts, april, september, oktober og november havde vi vores hjemmemø-
der, 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.
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 dan-
marksmester 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 del-
tager 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 Net-
Banken. - 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 enstem-
migt godkendt.

Referat fra 
Generalforsamlingen 9. februar 2016
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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

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

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

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

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, 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

Ad pkt. 5: Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent: 
Ingen havde indsendt forslag til bestyrelsen, og ingen forslag fremkom på gene-
ralforsamlingen. 
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. - Uændret kontingent blev ved-
taget.

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

Ad pkt. 7: Evt.:
Under eventuelt blev emnet om hvorvidt nogen kunne ønske kun at modtage med-
lemsbladet 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 brin-
ges 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.

Støt klubbens annoncører
- de støtter os
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ÅBNINGSTILBUD

 
v. John og Nikolaj Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Telefon: 5858 4476 • Mail: info@fuldafdyr.dk • Web: fuldafdyr.dk

Åbningstider: Ma.-fr. 10-17.30 - Lø.-sø. 10-15

Se vore super gode tilbud på www.fuldafdyr.dk

Altid 
kompetent 
og personlig 
betjening

John Nikolaj

Stort udvalg i dyr og tilbehør
Stort antal arter 
af akvariefisk

Planter

Dekorations-ma-
terialer

Pumper m.v.

Akvarier
Slanger/snoge

Anoler/agamer

Farvefrøer

Edderkopper

Alt i udstyr

Terrarier
Finker

Kanariefugle

Undulater

Papegøjer

Bure og legetøj

Fugle
Kaniner/marsvin
hamster/mus

Bure og legetøj

Gnavere

Foder og tilbehør

Hund og kat

VELKOMMEN i 

Vi har altid et godt tilbud 
til dig og dine dyr . . . 

Fisk - Fugle - Pattedyr - Krybdyr og padder

Fuld af dyrFuld af dyr

Fuld af dyr

www.facebook.com/fuldafdyr

http://fuldafdyr.dk
http://fuldafdyr.dk
http://fuldafdyr.dk
https://www.facebook.com/Fuldafdyr
https://www.facebook.com/Fuldafdyr

