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Redaktion: Per Kyllesbech
Ansvarsh.: Preben Petersen
Tryk (fotokopi): Henning Jensen

Klublokalernes adresse er: Rosenkildevej 83 A - i kælderen

Deadline for stof til næste mødeindkal-
delse er 19. januar.
- Redaktionen forbeholder sig ret til at
udskyde artikler p.g.a. pladsmangel

Fællesmøde
Fællesmøde den 5. januar 

kl. 19.00 i klublokalerne
Emne: Medlemskab af DAU (Dansk Akvarie Union)
På den ekstraordinære generalforsamling i februar 1997 blev
der truffet beslutning om at melde klubben ud af DAU pr. 1.
januar 1998. Dette har bestyrelsen gjort; men da beslutningen
blev taget med så lille et flertal, har den nuværende bestyrelse
besluttet at tage emnet op igen på den ordinære generalforsam-
ling i februar 1998, for en endelig afgørelse. - Derfor har vi
besluttet at invitere DAUs formand, Poul Petersen hertil, for at
fortælle os om DAU og dens arbejde for akvariehobbyen.
- Mød op på dette fællesmøde og få det bedst mulige grundlag
for at tage stilling, når medlemskabet kommer til afstemning på
generalforsamlingen mandag den 2. februar 1998 (se indkaldel-
se på midtersiderne).
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Kontingent
Som følge af beslutning på sidste ordinære generalforsamling
7/10 1996 om kontingentforhøjelse, er kontingentet forhøjet med
20 kr. på alle satser.- De nye satser kan ses på bagsiden.
Kontingentet for 1998 bedes betalt senest 14. januar 1998 på
medsendte indbetalingskort. - Vær opmærksom på at du ikke
har stemmeret på den kommende generalforsamling, hvis du
ikke har betalt kontingent for 1998.

Pokaler 
Bedre sent end aldrig. - Da vi i uddelte præmier og diplomer
efter hjemmebedømmelsen, lovede vi, at klubben ville indkøbe
vandrepokaler i de grupper, der blev stillet op i. - Det er nu sket,
og disse blev uddelt til dem, der var til stede på julemødet den
1. december (de øvrige får dem tilsendt). - Kik godt på dem, for
de skal i omløb igen til næste hjemmebedømmelse, (se omtale
side 14).

Årets bedste 1997
Årets bedste akvarie over 200 liter gik i år til Claus Johan-
sen, der med sit “indbyggede” saltvandsakvarie opnåede 92
point i hjemmebedømmelsen. - Derudover hentede Claus også

Danmarksmesterskabet
Årets bedste akvarie under 200 liter blev opnået af Jan
Lyngdorf med 94 point i hjemmekonkurrencen.
Som Årets akvarist valgte bestyrelsen at pege på Dorthe
Petersen, der med sin store viden om malawicichlider og sit sto-
re engagement i cichlidegruppen, altid er parat til at yde en
ekstra indsats, f.eks. når der skal vises, hvordan man laver
“rejemix”, eller hvis et medlem har problemer hjemme, så star-
ter Dorte bilen og kommer med gode råd og vejledning. - Også i
forbindelse med sommerfesten ydede både hun og Brian en stor
indsats, hvor de også stillede hus og have til rådighed.
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Møde den 19. januar kl 19.00.
Mødet foregår i klublokalerne.
Vi vil på mødet snakke om vand og måling af vandværdier. -
Bjarne vil forklare principperne i en ionbytter (til at lave blødt
vand med), og hvis der er interesse for det, vil vi på kommende
møder prøve at lave en ionbytter selv.

Venlig hilsen
Per

Selskabsakvariegruppen

Møde d. 12. januar kl. 19.00.
Mødet foregår hos Pernille og Ken-
neth
Vi mødes ved klublokalet kl. 19.00 og
kører hen til Pernille og Kenneth, der  har

3 akvarier hvor de har forskellige Tropheus
moorii, bl.a. Bemba, Kirsebær, Kai-

ser m. fl. Hvis I har mulighed for det, så
ring dagen før, så vi ved hvor mange der
kommer                         Venlig hilsen

Bjarne

Cichlidegruppen

har stoppet aktiviteterne. 
- Hvis du ønsker emnet taget op, kan dette gøres på

cichlidegruppens møder.

starter op igen onsdag d. 14. kl. 19.00. 
- Vi mødes i klublokalerne.                                        Venlig hilsen

Claus

Diskosgruppen

Saltvandsgruppen
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SKIPPINGE  AKVARIE
STORT
UDVALG I
PLANTER
OG FISK

ÅBEN:
FREDAG . . . . . . . . . : 14.00-19.00
LØRDAG . . . . . . . . . : 10.00-14.00

ARNE LARSEN
VALLEKILDEVEJ 169, 4534 HØRVE

TLF. 59 26 89 03

Dækker dig ind til alle årstider
med dæk fra

Korsør Dæk & Udstødningscenter
v/Benny Søbjerg Pedersen - Tårnborgvej 136 - 4220 Korsør

58 35 06 08
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Steen Nygaard Jensen
Aut. Gas- og Vandmester

Tordenskjoldsgade 2 - 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 02 90

* Gas
* Vand
* Sanitet
* Centralvarme/fjernvarme
* Solvarme
* Oliefyr og gasservice
* Industribrændere
* Ventilation
* Blikkenslagerarbejde
* Forsikringsskader

Akvariefisken
v/Poul Hansen

Obelsvej 9 - 4220 Korsør
Tlf. 53 57 62 89

Åbningstider:
Torsdag-fredag fra 19.00-21.00
Lørdag               fra   9.00-16.00
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En af Sjællands største
akvariebutikker.

Kæmpe havebassin-afdeling

Frederikssundsvej 245
2700 Brøndshøj - Telefon 38 60 65 36

Man.-tors. 9.30-17.30
Fre.           9.30-18.30
Lør            9.00-14.00

Jernbanegade 2, 4200 Slagelse. Tlf. 58 52 88 77

Støt vore annoncører



                             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 for 1 år 1)
                                   b. Kasserer for 2 år 2) 
                                   c. Sekretær for 1 år 3)
                                   d. Fire bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1 år 4)
                                   e. To suppleanter - vælges for 1 år 5)
                                   f.  En revisor 6)
                                   g. En revisorsuppleant 7)
                             7.  Eventuelt. 
          
1)  Formanden vælges normalt for 2 år i ulige  år. Ekstraordinært vil formanden i år være på valg for et 
år, da vores nuværende formand er konstitueret. Preben Petersen, der er konstitueret, er villig til valg til 
denne post.
2)  Kassereren vælges for 2 år i lige år. På valg er Christel Ø. Frost. Christel er villig til genvalg.
3)  Sekretæren vælges normalt for 2 år i ulige  år. Ekstraordinært vil sekretæren i år være på valg for et 
år, da vores nuværende sekretær er konstitueret. Per Kyllesbech, der er konstitueret, er villig til valg til 
denne post, med klubbladet som ansvarsområde.
4)  På valg er:      Cichlidegruppen  Bjarne Larsen Villig til valg i selskakv.-gruppen
                             Diskosgruppen  Anni Jørgensen Ønsker ikke genvalg
                             Selskabsakv.-gruppen Per Kyllesbech Ønsker ikke genvalg til denne post
                             Medlem    John Pærremand Villig til valg i cichlidegruppen
                             Medlem    Birthe Petersen Villig til genvalg
                             Medlem      Nyvalg
5)                          2 suppleanter    Nyvalg
6)                          Revisor     Jesper Nielsen Villig til genvalg
7)                          Revisorsuppleant  Hans Prammann Villig til genvalg

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestsjællands Akvarieklub
MANDAG DEN 2. FEBRUAR 1998 KL. 19.00

i klubbens lokaler (kantinen), Rosenkildevej 83 A, 4200 Slagelse

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer med klubbladet “MØDER” nr. 1 - Januar 1998. - Udsendt i perioden uge 51-52 1997.
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VITA
DYRE-
CENTRE

Stedet
hvor dyre-

venner mødes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . velkommen

Artikler i alt til:
Hund, kat, fugle, gnavere, krybdyr, padder, akvarier, fisk og planter

Vitas Dyrecentre ligger på følgende adresser:

❋  City 2, 2630 Tåstrup

❋  Vestsjællands Centret, 4200 Slagelse

❋  Ishøj Bycenter, 2635 Ishøj

❋  Næstved Storcenter, 4700 Næstved

❋  Ringsted Centret, 4100 Ringsted

Førende specialbutikker indenfor kæledyrsbranchen



11

Åbningstider:
Mandag LUKKET

Tirsdag-fredag kl. 10.00-17.00
Lørdag kl. 10.00-13.00

v/Jan Juhl
Skibbrogade 53 . 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 52 56

Dyrehandel - Dyreartikler

SSppeecciiaallffoorrrreettnniinngg
ffoorr  ddiisskkooss

Danmarks største udvalg i diskos
Billigt frostfoder

Havedamsudstyr samt koier og guldfisk

AAkkvvaarriieeSSeellsskkaabbeett
Brohusgade 20, Kbh. N. 35 36 23 32

ÅÅbbeenn  oonnss..  oogg  ffrree..  1166--1199,,  lløørr..  1100--1144,,  eelllleerrss  eefftteerr  aaffttaallee
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ÅBEN:
MAN.-TORS. . . . . . . . : 12.00-18.00
FREDAG . . . . . . . . . . : 12.00-19.00
LØRDAG . . . . . . . . . . : 10.00-14.00

Her kan alle
spare

fra 15-50%

AKVARIE DISCOUNT
VESTSJÆLLANDS ABSOLUT STØ   RSTE

Akvariefisk, saltvand, havebassin m.m.

Tlf. 58 53 32 35
Ingemandsvej 16, 4200 Slagelse

OBS OBS!!!
Før salg har alle fisk været i karantæne i
mindst 14 dage.
Fisk fra Sydamerika i en måned.

Den kvikke glarmester
v/Steen Mogensen

Bag Stadion 3 - 4220 Korsør
Telefon 58 35 67 89 og mobil 40 30 64 65

Vi leverer glas i færdigmål
- samt faconskåret

Vi samler akvarier
og

selvfølgelig skifter vi også termoruder

Glas leveres i følgende tykkelser: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 og 19 mm



13

Lysbilleder 
Flere af de foredragsholdere, vi benytter os af, har mange frem-
ragende lysbilleder. - Desværre har ikke alle mulighed for at
have et lysbilledapparat med, når de f.eks. skal med toget.
Hvis du har et lysbilledapparat, du ikke længere har brug for,
og hvis du gerne vil donere eller sælge til klubben, kan du kon-
takte Preben Petersen, tlf. 59 51 71 59 eller et andet bestyrel-
sesmedlem.

En underlig fisk
Tateurndina occellicauda

Denne fisk hører til kutlingefamilien
(Gobiidae) - en stor familie, der for de fle-
ste arters vedkommende er saltvands-

fisk. En lille del af dem er dog bra-
kvands- og/eller ferskvandsfisk.
Tateurndina occellicauda (fisken

med øjenplet på halen) er en fers-
kvandskutling. Den bliver ca 5 cm og

den kommer fra en biotop med let strømmende
klart vand med kraftig plantevækst i New Guinea.

Kan klare sig med et lille akvarium, og opholder sig mest i det
mellemste til nederste vandlag, og den foretrækker blødt til
middelhårdt vand på pH 6-7,5 på 26-29°C. Indret akvariet med
mange planter og flere små huler. Arten opholder sig også gerne
i det åbne vand. Kønsforskelle: Hannen har de længste bageste
finnestråler i den anden ryg- og gatfinne. Opdræt: Hannen ple-
jer de i hulen eller på substratet lagte æg og larver. Ungerne
opdrættes med artemia i separate akvarier.
Adfærd: Som revirdannende fisk med udpræget yngelpleje af
hannen, udviser kutlinger generelt et rigt adfærdsrepertoire.
Hvis man holder flere hanner af samme art i større akvarier,
kan man iagttage imponere- og kampadfærd. Der skal derfor
være mange skjulesteder i akvariet.
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Jernbanegade 2, 4200 Slagelse. Tlf. 58 52 88 77

Hjemmebedømmelse 1998
Hermed en opfordring om at slutte op om hjemmebedømmelser-
ne der finder sted i weekenden den 21. og 22. februar 1998. 
Sidste år stillede 8 medlemmer op i følgende klasser:
Klasse 2a: Prydakvarie under 100 liter
Klasse 2b: Prydakvarie over 100 liter
Klasse 4: Biotopakvarie
Klasse 5: Artsakvarie
Klasse 6: Artsakvarie for avlsfisk
Klasse 12: Saltvandsakvarie
Der kan selvfølgelig også stilles op i de øvrige klasser.
Bestyrelsen har udarbejdet et regelsæt for klubkonkurrencer.
Reglerne vil ligge fremme på generalforsamlingen, hvor de vil
blive fremlagt som forslag til vedtagelse.
Hvis du vil deltage i konkurrencen, kan du tilmelde dig til Bjar-
ne Larsen på møderne eller tlf. 58 52 37 16 senest 9. februar.

Klubakvariet
Vi mangler en person til at
passe klubbens akvarie i kan-
tinen på Andersvænge.
Arbejdet består af vandskifte /
opslamning / algeskrabning hver 2.-3. uge plus udskiftning af
planter og fisk, når det er nødvendigt.
For den interesserede er der kontingentfrihed i klubben, samt et
abonnement på DAU’s Akvariebladet i vederlag. - Dette gælder
for et år ad gangen.
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Jernbanegade 2, 4200 Slagelse. Tlf. 58 52 88 77

Tak for fremmødet
Hermed en hilsen og tak for det store fremmøde (12) fra Chri-
stel og Jesper, der stillede sig selv og deres hus til rådighed for
selskabsakvariegruppens novembermøde. “Det var både hygge-
ligt og inspirerende, at få så mange akvarieinteresserede ven-
ner på besøg. - Det vil vi gerne gøre igen. Samtidig er det en
opfordring til alle klubbens aktive medlemmer om at tilbyde en
af grupperne at holde et hjemmemøde, for det er meget hyggeli-
gere og givende at være ude og se, hvordan andre indretter sig
med hobbyen”.

Venlig hilsen
Christel og Jesper

Killis
På fællesmødet i november holdt Peter Kirchhoff et velforberedt
og interessant foredrag og lysbilledshow for, desværre, alt for få
medlemmer. - Vi kom hele verden rundt, for der lever killifisk i
alle verdensdele.
Vil du vide mere om disse fisk der for de flestes vedkommende
er meget lette at holde og formere, er du velkommen til at rette
henvendelse til Skandinaviska Killi Sälskabets danske for-
mand, Peter Kirchhof, tlf. 42 42 53 53.
Apropos killifisk, så har klubbens førende killikender, Thøger
Harder på Killisälskabets sidste killeshow opnået to 1. pladser
og en 2. plads. - Et imponerende resultat.
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Kontingent:
Voksne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 190 pr. år
Junior/pensionist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 140 pr. år
Familiekontingent* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 265 pr. år
*) Par/Forældre incl. hjemmeboende børn under 18 år.

Alle er velkommen til at deltage i 1-2 møder, før man bestemmer sig for med-
lemskab.

Konst. formand/havebassingruppen
Preben Petersen
Vænget 20, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 71 59

Bestyrelsesmedlem
Birthe Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 53 61 70 41

Kasserer
Christel Ø. Frost
Røsnæsvej 72, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 88 12

Bestyrelsesmedlem
John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 53 58 44 76

Best.medl./Diskosgruppen
Annie Jørgensen
Charlottevej 30 B, 4270 Høng
Tlf. 58 85 09 08

Saltvandsgruppens kontaktperson
Claus Johansen
Lærkevej 2, 4200 Slagelse
Tlf. 58 50 13 80

Best.medl.(konst. sekretær)/Selskabsakvariegruppen
Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 53 61 70 41

Best.medl./Cichlidegruppen/Udstillingsgruppen
Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16




