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Øvrige oplysninger:
Hjemmeside:     www.vatk.dk
Klubbladet:  Redaktør/grafiker: Per Kyllesbech Petersen
  Ansvarshavende:  John Pærremand, formand
  Trykkeri:   Danmarks langsomste Lyntrykkeri
     Søe-Knudsens Offsetkopiering
     Hammeren 5, 7850 Stoholm
     Tlf. 9754 1483
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Hent/se annonceprisliste på . . . www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf

Andres aktiviteter i 2020 - oversigt
29./3. 2020  DAU Region Sjælland. Hjemmebedømmelse. Tilmelding senest 

13. marts til klubbens h.b.-ansvarlige (se side 15).
19./4. 2020  DAU. DM Hjemmebedømmelse (klubben tilmelder)

Se mere på 
https://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen

Hjemmebesøg hos Max Bjørneskov
tirsdag den 3. marts kl. 19.00
På hjemmemødet i marts skal vi besøge Max Bjørneskov, der har fået 
et nyt kæmpestort akvarium med Tanganyikacichlider. - Vi skal bl.a. 
også se hvordan det går med hans altum-scalarer. Derudover er der 
masser af andre akvarier og fisk, og en del terrarier med bl.a. farvefrø-
er, at se på i hans akvarie-/terrariehus.
Max har også lovet at fortælle os om hvad der skal til for at starte et 
havebassin op igen efter vinteren - og hvad der skal tages i betragtning, 
hvis man tænker på at starte et helt nyt bassin op.
Mødet bliver holdt på adr.: Frøsmosevej 8, 4173 Fjenneslev.
Tilmelding til John senest søndag den 1. marts kl. 18.00 
på tlf./sms 6111 2271 eller mail: paerremand@atix.dk.

Hjemmebesøg hos Birthe og Per
tirsdag den 21. april kl. 19.00
Årets første møde, der skulle være hos Per og Birthe, blev aflyst p.g.a. 
meget få tilmeldinger. Vi har valgt at tro, at det skyldtes, at det lå me-
get tæt på nytår. Derfor prøver vi igen i april. Denne gang har vi valgt 
at tage Pers nanoakvarier op som mødeemne.
Per vil på mødet fremvise en tekst- og billedserie om hvilke fisk, dyr 
og planter der er egnet til de helt små akvarier.
Hvis der bliver tid til overs, og der er interesse for det, vil Per vise 
nogle videofilm, optaget og tilsendt os af Jens V. Bruun, der er flittig 
artikelskriver i vores medlemsblad. Jens er også ivrig videofotograf, 
og der vil bl.a. være optagelser fra de seneste hjemmebedømmelser, og 
fra EM i showguppy i Taastrup.
Vi mødes på adr.: Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted.
Tilmelding til John senest søndag den 19. april kl. 18.00 
på tlf./sms 6111 2271 eller mail: paerremand@atix.dk.

http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
http://www.langsom.dk/
http://www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf
https://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen
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Men dette nummer af Pragtsmerlingen 
følger et nyt medlemskort til medlem-
merne. Kortet er lamineret og i beta-
lingskort-størrelse.
Kortet indeholder brugernavn og ny ad-
gangskode til klubbens hjemmeside.
Brugernavn og den nye adgangskode får 
virkning fra 1. marts. 
- Samme indlogning er gældende for gal-
lerisiden (https://galleri.vatk.dk/#!home).
På gallerisiden kan der ses flere billed- og videoserier fra tidligere møder og begi-
venheder; de fleste er videoer fra Havebassingruppen. Desværre virker visning af 
videoer, som der er flest af, ikke. - Vi arbejder på sagen og håber at vi kan få det 
til at virke.

Medlemskort 2020
med i dette nummer

 Medlemskort
2020

Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub 

www.vatk
.dk

Login på hjemmesiden:

Brugernavn: medlem@vatk.dk 

Adgangskode: 20@Vatk20

Bestyrelsen:
Formand: John Pærremand

Skælskør Landevej 69,  

Lundforlund, 4200 Slagelse

Tlf. 61 11 22 71

Mail: paerremand@atix.dk

Bestyrelsesmedl.: Bjarne Larsen

Næstformand

Bybjergvej 140, 4230 Skælskør

Tlf. 22983124

Mail: larsensbjarnes@gmail.com  

Kasserer: Henrik Steiner

Brandholtvej 16, 

4262 Sandved

Tlf. 40 26 44 43

steinernielsen@godmail.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 www.vatk.dk

Hjemmebedømmelse 2020
Dansk Akvarieunion Region Sjælland afholder kombineret klub- og regi-
onsmesterskaber i hjemmebedømmelse søndag d. 29. marts. 
Efterfølgende afholder landsorganisationen Dansk Akvarie Union (DAU) 
danmarksmesterskab i hjemmebedømmelse søndag d. 19. april.
Nærmere oplysninger om disse to arrangementer kan læses på DAU Re-

gion Sjællands hjemmeside på: 
http://danskakvarieunion.dk/index.php/regionerne/region-sjaelland
Her kan man også downloade de formularer der skal bruges i forbindelse med 
tilmelding til konkurrencerne.

Medlemmer af vatk, der ønsker at deltage i konkurrencen, skal 
indsende tilmeldingsskema og fiske-plante-liste til klubbens 
hjemmebedømmelsesansvarlige Per Kyllesbech Petersen, der 
sørger for videre tilmelding til DAS’ konkurrenceansvarlige.
Sidste frist for tilmelding til Per er 13. marts 2020.

Tlf. 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Rejemix til »afrikanske sild« -
Nu med hvidløg
I sidste nummer af Pragtsmerlingen 
bragte vi en artikel af Jørgen Tvede-
gaard om Tanganyikasøens Tropheus, 
der overvejende er algeædere. Han an-
befaler NLS piller, men har også brugt 
forskelligt hjemmelavet foder og kraf-
tig algevækst (meget lys i akvariet) til 
sine tropheus.
Jeg har derfor fundet en opskrift hos 
  @quarium på rejemix - nu med hvid-
løg. Det skal understreges, at jeg ikke 
selv har prøvet den, så gå forsigtigt til 
værks. red.

Dette foder er især egnet til cichlider 
fra de østafrikanske søer.
Den er for nogle lidt af en klassiker, 
men den findes i flere variationer. I det 
følgende får du den i de kendte variati-
oner, herunder også med hvidløg, der 
som det fremgår af artiklen på side 8-9, 
er godt for meget.

Kim´s cichlidemix Classic
Retten har navn efter Kim dk, Forenin-
gen @quarium, og Kim har også sagt 
god for den nuværende version.
Man tager:
400 g  upillede rejer
400 g grønærter
15 (= 0,015 kg) g muslinger
1 teskefuld ascorbinsyre
C-vitamin
15 ml gelatinepulver
Du maser rejerne, til de har en grødag-
tig konsistens. Det bedste vil være, hvis 
du har en food processor.

Når du er færdig, skal de være som en 
lind grød - ingen skaller. Denne grød 
tilsætter du ærterne og muslingerne. 
Hvis det hele er for tykt, så kan du tyn-
de op med vand. 0,5 dl er som regel 
nok.
Du maler det hele sammen og når ær-
terne er som en grød - ingen skaller - og 
det hele er én samlet masse, så er det tid 
at tilsætte ascorbinsyren.
Nu tager du geletinepulveret og rører 
det op med 1 dl koldt vand. Opløsnin-
gen skal lige stå lidt. Du skal lade pul-
veret danne en lille klump. Når det er 
sket, så kan du gå i gang.
Du skal have gelatinen smeltet. Det kan 
du gøre på 2 måder. Kim bruger en mi-
krobølgeovn. »Jeg stiller skålen med 
gelatinen i ovnen. Giver fuldt knald i 
30 sekunder og så er dén klaret«, siger 
Kim.
Som alternativ kan det sættes i vand-
bad, hér skal det stå til gelatinen er 
smeltet.
Uanset hvad du gør, så ender du med at 
have 15 ml gelatine-opløsning og dét er 
netop meningen. Den skal være letfly-
dende, og du hælder den bare ned i din 
reje/muslinge/ærte grød.
Opløsningen skal være så varm som 
muligt, hvilket betyder ikke <400C, 
gerne omkring 500C.
Den skal blandes sammen med de an-
dre ingredienser og det sker lettest når 
den er varm og flydende. Gelatinen er 
med som et bindemiddel.
Vi havde nær glemt vitaminerne. Du 

https://galleri.vatk.dk/#!home
https://galleri.vatk.dk/#!home
https://vatk.dk/
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Næstvedvej 14-16, 4230 Skælskør
Åbningstider: Alle dage 07-21

kan købe et vitaminpræparat på apote-
ket. Du tager en tablet og opløser den i 
vand. Denne væske hælder du ned i 
grøden og rører rundt
Så tager du blandingen og hælder den i 
plastikposer, str. 1½ liter. Du glatter po-
sen ud, så du får en flad plade. Den læg-
ger du i køleskabet. Temperaturen skal 
være mellem +2 og +60C og du lader 
det stå der i 4 timer.
Formålet er at køle gelatinen ned, så 
den kan binde det hele sammen. Kim 
fortæller, at han plejer at hælde det i 
den slags plastikposer, man bruger til at 
lave isterninger med. Så er stykkerne 
ensartede fra starten og så kan han bare 
sige »1 kugle mandag, onsdag og fre-
dag«, når det er fruen der passer fiske-
ne, hvilket sker jævnligt, da Kim dk 
som eksportvognmand ofte er langt 
hjemmefra.
Uanset hvad du gør: Når det er kølet 
ned efter disse ca. 4 timer, så lægger du 
poserne i fryseren.
Når du skal fodre, brækker du et pas-
sende stykke af. Du tør det op i koldt 
vand og giver det til dine fisk.
Vigtigt: Foderet skal være optøet. Fi-
skene kan få frostskader på munden, 
hvis du giver dem foder direkte fra fry-
seren, men det gælder jo ved alt frostfo-
der.

Alternative opskrifter
Herunder får du nogle alternative op-
skrifter.
Her er 4 andre variationer, uden tvivl 
findes der flere - og det er nu det begyn-
der at dufte af hvidløg.

Variation 1 nu med flere ærter
Som hovedopskrift, men med 300 g re-
jer og 500 g ærter. Anbefales især til 
Tropheus, især hvis de er vildfangede 
og er i deres første tid i akvariet.

Variation 2 nu med torsk
Som hovedopskrift, forskellen er at re-
jerne erstattes helt eller delvist af hak-
ket torskekød, aldrig fiskefars, den in-
deholder krydderier og spæk.

Variation 3 nu med kaviar
Rejerne erstattes med 50 % torskekød 
og 50 % stenbider-rogn. Forholdet mel-
lem rejer og muslinger kan ændres.
Virkningen er udmærket, men Kim dk 
foretrækker klart den originale version.
Stenbiderrogn kan kun fås i sæsonen, 
som regel april-maj og er efterhånden 
blevet dyr, men der skal også være no-
get for de rige og deres fisk.

Variation 4 nu med spirulina
Tilsæt vitaminer og ca. 10 gram 
spirulina.

Variation 5 nu med 
hvidløg
Kan tilsættes hvidløg, 
og hvidløg kan du 
læse alt om på 
side 8-9.

Denne artikel er lånt af @quarium, Danmarks eneste akvarieuge- blad (©)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som pdf hver uge gratis og uforpligtende

https://rema1000.dk/stores/888/
mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=


8 PRAGTSMERLINGEN NR. 3 MARTS 2020 - 27. årgang 9

Derfor skal dit akvarium have hvidløg
Hvidløg (Allium sativum) er en løg-
plante, der bliver anvendt som krydder-
urt og lægeplante. Hvidløget kommer 
oprindelig fra Centralasien, men er 
også tidligt blevet dyrket i Mellemøsten 
og Lilleasien.
Planten er en af de ældst kendte kultur-
planter og har længe været benyttet in-
denfor folkemedicinen.
Når hvidløg bliver knust eller hakket 
fint, danner det allicin, som er et stærkt 
antibiotikum med virkning over for 
både bakterier og svampe.
Og det er det sidstnævnte der kan blive 
til nytte i dit akvarium.

Jack Wattley’s erfaringer med 
hvidløg
Jack Wattley, verdens førende opdræt-

ter af discus kom til at tænke på om 
hvidløg ikke kunne bruges til bekæm-
pelse af indvendige parasitter som orm 
og lignende, der jo altid er et latent eller 
aktuelt problem i akvarier med mange 
fisk på forholdsvis lidt plads.
Jack gjorde forsøg med angrebne discus 
og scalarer.
I det første forsøg brugte han kapsler 
med hvidløgsolie, købt i en helsekost 
forretning.
Doseringen lød på olie fra en kapsel pr. 
5 ounces foder = 14 gram.
Såvel discus som scalarer åd det berige-
de foder med normal appetit.
Forsøget varede 6 uger. Fiskene blev 
fodret regelmæssigt og deres afføring 
blev undersøgt omhyggeligt under mi-
kroskop. Ved forsøgets begyndelse blev 

der konstateret rundorm (Capillaria) 
hos fiskene. 6 uger senere husede de in-
ficerede fisk stadig et antal parasitter, 
men antallet var betragteligt mindre 
end ved forsøgets start.
Så vidt et positivt resultat, men der var 
en bivirkning. Hvidløgsolie! Rester af 
dette kunne måles i vandet og forekom-
sten steg analogt med forsøgets varig-
hed.
Hvis man bare havde fortsat uændret 
kunne det blive et problem i sig selv.
I værste fald et miljøproblem der var 
større end ondet som man ville bekæm-
pe.
Hvidløgsolie er jo altså taget fra hvid-
løg, så hvorfor ikke gå direkte til kil-
den? Det var nærliggende og det prøve-
de man så i en anden forsøgsrække.

Forsøget version 2.0
Version 2.0 gik ud på at man nu presse-
de saften fra hvidløg, der i øvrigt nær-
mest endte som en puré, trods alle for-
søg på kun at få væske ud af løget. 
Materialet fra de friske, pressede hvid-
løg blev blandet i fiskenes foder og på 
den måde fik de så deres vedvarende 
dosis af hvidløg.
Hvad sker der med parasitterne?
Et er sikkert, de dør ikke af en gang 
hvidløg!
I beskrivelsen af sit forsøg understrege-
de Jack Wattley, at de angrebne fisk 
gradvist bliver parasitfri over en ca. 5 
ugers periode.
I det oprindelige materiale er der ingen 
forklaring. For egen regning kan jeg 
kun hælde til den opfattelse at hvidløg 

hæmmer parasitterne i deres forplant-
ning og at de således vil uddø af alder 
og andre ikke behandlings betingede 
årsager.
For at virke må hvidløget være blandet 
i foderet ved samtlige fodringer, som 
sker dagligt i hele behandlingsperio-
den.
Snylterne forsvandt ikke kun fra tarme-
ne, men også fra andre indre organer. 
Da det er foder og ikke medicin, er der 
ingen bivirkninger på patienten, som 
det så ofte ses ved medicinering.
Hvidløg (Allium sativum) er gennem 
tiderne blevet kendt for meget godt.
Den anbefales også nogle steder til fug-
le som en effektiv ormekur.

Opskrift på hvidløgskuren
Man tager et fed hvidløg.
Løget presses i en hvidløgspresse.
Massen + saften røres sammen med 
tørfoder og står lidt og trækker.
Når tørfoderet har opsuget al hvid-
løgssaft og har fået en grødagtig konsi-
stens giver du fiskene den mængde du 
ville give af andet foder. Kuren genta-
ges over 3 dage.
Dit hjem kommer til at lugte lidt, skal 
vi sige »middelhavsagtigt« i løbet af 
kurens forløb, men du har givet en god 
forebyggelse. Du skal også give kuren 
når du har fået nye fisk i akvariet.
Fiskene tager det sunde tilskud med 
stor appetit.
Hvis det skulle knibe med lysten så 
bland det pressede hvidløg med rigeligt 
foder med kraftig smag og duft.

□

Denne artikel er lånt af @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (©)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som pdf hver uge gratis og uforpligtende

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
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Referat fra 
Generalforsamlingen 4. februar 2020
11 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:
I beretningen har formanden fortrinsvis medtaget klubbens egne møder og arran-
gementer, men året bød også på andre interessante arrangementer, både indenfor 
akvarie- og terrarie-hobbyen.
Formanden nævnte årets arrangementer måned for måned.
Januar:
Hjemmemøde hos Bjarne ved Skælskør, her så vi på Bjarnes mange akvarier. 
Bjarne har en hel del Cichlider. For resten er han også vores næstformand
Februar:
Vi havde som vanligt vores generalforsamling.
Der har været Vejle akvariemesse og DM for klubakvarier i Vejle.
Marts:
Hjemmemøde hos Per og Birthe. Per havde fået samlet noget billed- og video 

materiale fra hedengangne Slagelse Akvarieforening og Korsør Akvarieforening 
som han fremviste.
Hjemmebedømmelse i Region Sjælland. Ingen fra VATK deltog.
April:
Vi var på tur i Slagelse. Vi besøgte Akvariestuen, som også er annoncør i vores 
blad, og derefter gik turen til Bonnies Dyrecenter på Kinavej.
DM i hjemmebedømmelse, Ingen fra VATK deltog.
Juni:
På forårsturen besøgte vi Zen Garden i Vedde. Som sædvanlig regnede og tordne-
de det da vi var der, så kaffe og kage blev nydt i tørvejr under pavillonen.
August:
Vores sommerfest blev holdt hos Henrik og Marianne. De har en stor hal, hvor der 
var dækket op til os alle. Vi fik dejlig grill-mad og fik set deres akvarie-rum.
September:
Hjemmemøde hos Lis. Lis havde nedlagt sit selskabs-akvarie og købt et nyt akva-
rium som hun har indrettet til et Malawi-akvarie. Vi fik en god snak om opbygning 
af akvariet. 
Akvadage i City 2 – Hans Ole Kofoed havde nogle af vores foldere med på Hol-
bæk Akvarie Klubs stand.  Bjarne fra Skælskør var derinde og takke med et par 
flasker rødvin.
SKS havde Killi dage i Herlufmagle Hallen.
Hans fra Prammanns Bonnie Dyrecenter har, efter 31 år i branchen, valgt at gå på 
pension. Vi var nogle stykker der tog op til receptionen d. 29./9. for at sige tak for 
godt samarbejde igennem alle årene. Hans var medstifter af VATK. Hans har væ-
ret en stor støtte for foreningen, bl.a. med annoncering, og vi har altid været vel-
kommen i butikken. Vi ønsker Hans og Maria et godt otium fremover.
Oktober:
Hjemmemøde hos Helle og Frank. Emnet filtrering.
Frank og Bjarne fra Skælskør fremviste forskellige muligheder for filtrering, både 
med materiale i form af forskellige filtre og pumper, og med en flot Power-
Point-fremvisning. 
Et godt møde med mange gode spørgsmål og svar.
November:
Hjemmemøde hos Bjarne i Skælskør. Vi kiggede på Bjarnes fisk som havde holdt 
flyttedag, da Bjarne har fået nyt pillefyr. Under kaffe og kage fortalte de forskelli-
ge medlemmer om, hvordan de var kommet ind i hobbyen.
Køge Akvarie Messe: Her havde Hans Ole også vores foldere med, og Bjarne var 
igen forbi med rødvin som tak for hjælpen. – En pæn messe med mange forret-
nings- og forenings-stande. Af forenings-stande kan nævnes Egedal, Holbæk, KA 
og KAK og Roskilde; derudover et par private stande af klubmedlemmer fra 
ovennævnte foreninger.
Julefrokosten blev holdt hos Lis. Lis og Ole havde haft travlt med ommøblering 
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Støt klubbens annoncører
- de støtter os

så vi alle 17 kunne være der. Maden kom fra Ottestrup Forsamlingshus, og som 
vanligt havde vi pakkeleg, med kamp om pakkerne.
John sluttede sin beretning med at sige tak til alle i bestyrelsen for det store arbej-
de de alle gør. - Også tak til vores medlemmer som bakker så godt op om vores 
møder – der har været rigtig godt fremmøde – og tak til Jer som har lagt hus til 
vores møder.
Et bestyrelsesmedlem måtte melde afbud til generalforsamlingen da hans hustru 
var sat i fødsel. – Vi sender dem begge gode tanker – og blomster til hustruen når 
det er overstået.
Tak for Annonce-støtten til Akvariestuen, Prammanns Bonnie Dyrecenter og Fuld 
af Dyr.
- Ingen havde bemærkninger til beretningen der derefter blev enstemmigt god-
kendt.

Ad pkt. 4: Fremlæggelse af regnskab:
Kasserer Henrik Steiner fremlagde driftsregnskabet, der var gennemgået og un-
derskrevet af bilagskontrollanten Mette Pærremand. Driftsregnskabet forelå i 
print til generalforsamlingens deltagere. – Som noget nyt, var forrige års regn-
skabstal tilføjet i en kolonne for sig selv, således at de kunne danne grundlag for 
en sammenligning.
Henrik kommenterede et par af posterne, og fremhævede at de to arrangementer 
med deltagerbetaling gik nogenlunde lige op; det ene havde et lille underskud, og 
det andet havde et lille overskud. Derudover var en af de store poster turen til 
ZenGarden, hvor klubben betalte for entreen og kage.
Der er betalt gebyrer på i alt 950 kr., og denne gang ikke, som sidste år, refunderet. 
Renteudgiften (93,41 kr.) er formentlig et resultat af den negative rente, da der 
ikke på noget tidspunkt har været minus på kontoen. Vi kan forvente fremover at 
skulle betale omtalte gebyrer, da banken begrunder gebyrerne med, at ingen i be-
styrelsen har Spar Nord som hovedbank. Det har imidlertid vist sig at klubbens 
næstformand er kunde i Spar Nord, så han og kassereren vil sammen forsøge at få 
gebyret ophævet og evt. refunderet.
Regnskabet viste et underskud på 2.325,16 mod et overskud på 531,67 kr. året før.
Klubbens kassebeholdning i banken var ved regnskabsårets slutning på 15.388,19 
mod 19.573,35 kr. sidste år. - I beløbet indgår forudbetalte kontingenter og annon-
cer for samlet 4.360,00 kr.
Medlemsbladet Pragtsmerlingen har mistet en annoncør (Prammann), men har i 
stedet fået en ny annoncør (Rema 1000, Skælskør).
Kontingentstigningen på 10 kr. pr. kontingent, der blev vedtaget på sidste general-
forsamling, har fået virkning fra regnskabsåret 2020.
Klubben har fået 1 udmelding, og 2 har endnu ikke betalt kontingent for 2020.
Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet der herefter blev enstem-
migt godkendt.

Ad pkt. 5: Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent: 
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. - Uændret kontingent blev vedtaget. 
Kontingenterne er således:
Voksne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 210 pr. år
Junior/pensionist .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 140 pr. år
Pensionist par   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 200 pr. år
Familie-kontingent   . . . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 285 pr. år

Ad pkt. 6: Valg:
 a. Kasserer: Henrik Steiner genvalgt for 2 år
 b. Bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Larsen, Skælskør genvalgt for 1 år
   Frank Johansen genvalgt for 1 år
 c. Suppleanter: Lis Nordgaard genvalgt for 1 år
   Mette Pærremand nyvalgt for 1 år
 d. Bilagskontrollant Mette Pærremand genvalgt for 1 år
 e. Suppl. for ovennævnte Helle Johansen genvalgt for 1 år

Ad pkt. 7: Evt.:
Per havde netop modtaget datoer for årets hjemmebedømmelses-konkurrencer:
Klub- og regionskonkurrencen i hjemmebedømmelse foregår 29. marts med sid-
ste frist for tilmelding til Per den 13. marts.
DM konkurrencen i hjemmebedømmelse foregår den 19. april med tilmeldings-
frist 8. april (Ved deltagelse fra klubben, tilmelder Per relevante akvarier til DM).
Per havde modtaget en henvendelse fra Hans Prammann, der spurgte om klubben 
er interesseret i en broderet dug med akvariefiskemotiver. Per har på klubbens 
vegne takket ja til dette.
Et medlem efterlyste mere synlighed omkring det, at klubben også er en terra-
rie-klub. Per svarede, at han gerne sætter artikler og andet i medlemsbladet, hvis 
han modtager noget. Da det ikke er hans spidskompetence, må materialet komme 
udefra eller fra medlemmerne.

Dirigenten takkede herefter ”for god ro og orden” og afsluttede generalforsamlin-
gen.

Referent: Per Kyllesbech Petersen, sekretær.
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Formand: John Pærremand
Skælskør Landevej 69,  
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71
Mail: paerremand@atix.dk

Kasserer: Henrik Steiner
Brandholtvej 16,  
4262 Sandved
Tlf. 40 26 44 43
Mail: steinernielsen@godmail.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: 
Lis Nordgaard Tlf. 29 91 22 19 lisnordgaard@yahoo.dk 
Mette Pæremand Tlf. 61 11 21 56 paerremand@atix.dk

Klubbens postadresse er formandens
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Scan qr-koden og se 
vatk.dk på din tablet 
/ smartphone.

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

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

Opdrætskontrol - Cichlider: 
Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24 - Mail: larsensbjarnes@gmail.com

Tilmelding til aktiviteter – Udlån – Terrariedyr - Havedam: 
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: 
Henrik Steiner
Brandholtvej 16, 4262 Sandved
Tlf. 40 26 44 43 - Mail: steinernielsen@godmail.dk

Næstformand: Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 
4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24
Mail: larsensbjarnes@gmail.com  

Cubanichthys cubensis

Cubas endemiske killifisk

Fisken på billedet er endemisk på Cuba.
Den findes hovedsagelig på øens vestli-
ge del, men forekommer også i de cen-
trale områder.
Navnet er et skoleeksempel på et godt
videnskabeligt navn. Direkte oversat 
betyder fornavnet »cubansk fisk« og ef-
ternavnet »cubansk«.
Slægten Cubanichthys er ikke særligt 
stor, men den har en slægtning, Cuba-
nichthys pengelleyi, som lever på Ja-
maica, hvor den er endemisk. Her er 
navnet ikke så velanbragt.
Størrelse: Max. 8 cm.

I naturen
Biotopen er små vandhuller med nær-
mest ingen strøm.
Vandet er mudret. Der er frodig vegeta-
tion. Bunden er dækket med nedfaldne 
blade.
Vandstanden er lav, især i tørtiden no-
vember-april. Max. dybde 1 m.
Og dermed har vi opskriften på akvari-

ets indretning: Tropisk regnskov.

Føde
Plankton. I akvariet alsidigt småt ani-
malsk og vegetabilsk.

Leg
Cuba killien er ikke en af de killies som 
dør når det bliver tørtid.
Den er æglæggende og lægger op til 10 
æg pr. dag i legetiden.
Æggene lægges på planteblade. Ægge-
ne er meget klæbrige, gennemsigtige 
og måler ca. 1,5 mm.

Generelt
Cubanichthys cubensis er ikke en killi 
man ser meget til, da udbuddet af cu-
banske akvariefisk hidtil har været ret 
så beskedent.
Men i @quarium og her i bladet skal 
der også være plads til de sjældent sete 
arter.

Hasta la vista / på gensyn

Denne artikel er lånt af @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (©)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som pdf hver uge gratis og uforpligtende
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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


