Igen i år var vejret med os til vores sommerfest.

Denne gang benyttede vi lejligheden til at fejre klubbens 50 år jubilæum.

Efter generalforsamlingen må vi desværre konstaterer, at flere
medlemmer ikke har betalt kontingent og derfor ikke længere er
medlem af vores dejlige forening.

Kristian Klarup, som har været medelme af foreningen af flere omgange, og
sidst fra 2018 er død. Kristian kunne af helbredsmæssige årsager ikke
deltage i vores arrangementer, men har igennem flere år støtte foreningen
alligevel.
Den aktuelle medlemsliste medfølger dette nummer af HAKét.

Vi besøger Bjarne Halgreen, Dyrehegnet 24, 2740 Skovlunde den 8.
september 2021.
Vi har forsøgt at få en aftale om besøg hos den saltvandsakvarist vi besøgte
for et år siden som en optakt til besøg i Den Blå planet. Desværre har
vedkommende ikke vent tilbage, og rygtet siger, at han er ved at sælge sit
hus.
Vi har dog fundet en lige så spændende akvarist at besøge, nemlig Bjarne
Halgreen. Vi besøgte Bjarne i februar 2019 og siden er der sket en del hos
Bjarne. Vi skal se og høre om hans forskellige opdræt som går lige fra
specielle guppyer over tetraer til dværgcichlider.

Torsdag den 29. juli fik formanden en ny akvariereol

Min akvariereol med 4 stk. 54 liter
og 4 stk. 45 liter har været til stor
glæde i nu næsten 4 år.

Carsten Christensen som fik sat sin nye reol op for ½ år siden har pludselig
besluttet sig til at flytte, og deres hus blev solgt meget hurtigt.
Det nye hus, de har købt, skal renoveres og indrettes til dem og selvfølgelig
med et stort akvarierum. Det tager ca. et år, og Carsten havde ikke
mulighed for at opbevare sine fisk og akvarier.
Torsten og jeg blev en aften inviteret til en slags krisemøde, for Carsten skal
være ude af huset inden 1. september.
Jeg har derfor overtaget Carstens fantastiske akvariereol med alt tilbehør.
Jeg lånte et 250 liters af Torsten til at opbevare mine fisk fra den gamle reol
og Jan Lyngdorf hjalp mig med at tømme akvarierne og rive reolen ned.
Herefter skulle væggene males inden den nye reol kom ind.
Imens hjalp Carsten Torsten med at få flyttet rundt på Torstens akvarier så
der blev plads til 2 nye og Carstens 360 liters.
Onsdag kunne Carstens reol tømmes for fisk, som vi fordelte mellem os, så
Carsten om et år kunne få hans avlsdyr og specielle maller tilbage.

Klik ind på hjemmesiden

www.akvarieklub.dk

Onsdag den 8. sept. 2021 kl. 19.30
Medlemsmødemedlemsmøde med
fokus på opdræt.
Vi besøger Bjarne Halgreen,
Dyrehegnet 24, 2740 Skovlunde.
Bjarne har følgende opdræt igang:
Poecilia reticullata wengii blond
Ginga Rubra. Guppy.
Aphyocharax Rathbuni (Rødbuget
tetra)
Mikrogeophagus ramirezi,
Sommerfuglcichlide.

Onsdag aften blev Carstens reol tømt for vand og Torsdag den 29. juli om
morgenen kunne vi alle tre flytte Carstens reol til Valmuevej og opsætte den
her. Der kom straks vand i reolen, så filterne ikke udtørrede. Sidst på dagen
kom mit barnebarn, som er elektriker og flyttede den gruppetavle med
tænd-slukur som var monteret, så
den passede til mit rum.
Fredag stod på rengøring af
akvarierne i min nye reol. Carsten
havde ikke haft tid, så det blev den
store omgang. Nu står reolen og
køre uden mine fisk. Kun 1 akvarie
er befolket med nogle af Carstens
corydoras som han skal have om 1
år.

Reolen består af 3 stk 100 liters akvarier, 5 stk. 75
liter og 2 stk 37,5 liter. Der er central luft og
baggrundsfilter i alle akvarier.
Mine 2 akvarier på og over skivebordet får lov til at
blive stående.
Jeg kan nu se, at der er plads til et par hyller (50 cm)
ved siden af reolen til et par mindre legeakvarier. Det
må vente ligesom fiskene må vente til jeg kommer
hjem fra ferie den 19. august.

Referat fra Generalforsamlingen
Tilstede: 9 medlemmer, heraf stemmeberettiget 9

Dagsorden:

01

Valg af dirigent

02

Aflæggelse af beretning

03

Regnskab med status, herunder budget fremlæggelse af budget til godkendelse

04

Indkomne forslag

05

Fastsættelse af kontingent

06

Valg af kasserer

07

Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter

08

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

09

Eventuelt.

Ad 01

Henk Møller Rasmussen blev foreslået og valgt uden modkandidater.
Henk Møller Rasmussen takkede for valget og forespurgte om alle klubbens medlemmer havde
modtaget mail med indkaldelse til generalforsamlingen. Formanden oplyste at der var udsendt
indkaldelse på mail til alle medlemmer. Henk Møller Rasmussen erklærede herefter
generalforsamlingen for lovlig og gav ordet til formanden.

Ad 02

Medlemmer
Det er altid spændende at se til generalforsamlingen, hvor mange har indbetalt kontingent, er der
kommet nye til. Ved årets start havde vi 14 betalende medlemmer, heraf 4 familiemedlemskaber.

Møder
Ved sidste generalforsamling den 11. marts 2020 lukkede Søren og Mette Danmark ned.
Det har selvfølgelig påvirket klubbens aktiviteter.

Møderne i foråret blev aflyst, men vi fik lov til at holde vores sommergrill i vores have, hvor vejret
var med os.
Vi nåede lige at holde møde hos Torsten i september og hos Søren i oktober måned før Danmark
lukkede ned igen.

HAKèt
Vores elektroniske Nyhedsblad er i år udkommet 10 gange. Som alle andre redaktører klager over,
beklager jeg også at medlemmerne ikke vil benytte det til at annoncerer deres overskud og eller
fortælle om deres udfordringer og glæder indenfor hobbyen.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside opdateres månedligt eller efter behov.
Her ligger informationer om klubben, en kalender, gode link og ikke mindst vores historie i form af
scannede klubblade etc.

Facebook
137 medlemmer mod 91 i 2019.

Konkurrencer
Opdrætskonkurrence: kun 2 medlemmer har anmeldt opdræt til DAU. Vi opfordrer flere til at
anmelde opdræt. Selv gubbyer bør anmeldes. Jeg kan se, at der allerede er 2 medlemmer der har
anmeldt.
Hjemmebedømmelse: Her har ingen deltagelse været fra klubben.

Vi skrev ud i slutningen af 2020 om en intern klubkonkurrence med årets fisk. Fiskene blev indkøbt,
og skulle fordels, men coronaen kom i vejen, og fiskene blev desværre syge og døde. Vi kan senere
drøfte om vi skal indkøbe nye fisk og sætte konkurrencen i gang.

Samarbejde
Vi er medlemmer af DAU – Dansk Akvarie Union og med i et regionalt samarbejde mellem KA –
KAK – Egedal – Roskilde – Vestsjælland og Karlemosens Akvarieforeninger. Vi har pga. corona ikke
haft møder eller aktiviteter i 2020.

Fremtiden
Klubben har 50-års jubilæum i oktober 2021.
Vi har derfor valgt at markerer dette med et fælles jubilæum og sommerkomsammen fredag den
11. juni kl. 18.00.

Bestyrelsen planlægger fortsat som aftalt minimum 4 faglige møder om året. Hertil kommer de
sociale arrangementer. Vi vil planlægge en tur til Den Blå Planet i efteråret.
Donation af akvarier
Vi har af en gammel Holbæk akvarist Jørgen Haupt fået doneret akvarier og tilbehør. Interesserede
kan henvende sig til Torsten, som har det opmagasineret.

Ad 03

Kasseren Hans Ole Kofoed fremlagde et reviderede regnskab, udvisende et overskud på
kr.1082,34 og med en formue på kr. 4.064,93. Hans Ole Kofoed gennemgik de enkelte poster.
Kopi af regnskabet vedlagt som bilag 1.
Herefter blev regnskabet godkendt ugen bemærkninger.

Herefter blev budget for 2021 gennemgået. Budgettet udviser et underskud på kr. 400,00.

Henk Møller Rasmussen spurgte til om der var beregnet nogen finansiering i forbindelse med
besøg på Den Blå Planet. Kassereren oplyste at der var afsat kr. 2.000,00 til møder heraf ca. kr.
1.000,00 til dette.
Budgettet blev herefter taget til efterretning.

Ad 04

Der var modtaget et forslag:
Forslag: Støtte til det elektroniske blad Aquarium.
At vi fortsat støtter Aquarium – Danmarks akvarie ugeblad som Ib Vestergaard udgiver
elektroniks hver uge med kr. 50,00 årligt
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 05

Kontingent blev af kassereren foreslået således at kontingentet for 2021 også skal dække året
2022. Kommende medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2021 skal betale kr. 150 for
enkelte medlemskab, kr. 200,00 for familiemedlemskab, og kr. 50 for juniorer.
Der var stort flertal for at forkaste forslaget og fortsætte med uændret kontingent og der blev
henviste til, at så kunne foreningen yde tilskud til diverse arrangementer.

Alm. medlemskab kr. 150
Familiemedlemskab kr. 200
Juniormedlemskab kr. 50
Herefter blev kontingentet vedtaget enstemmigt som uændret.

Ad 06

Hans Ole Kofoed var på valg.
Forslag: Hans Ole Kofoed
Valgt: Hans Ole Kofoed

Ad 07

Carsten Armand Nielsen var på valg.
Forslag: Carsten Armand Nielsen
Valgt: Carsten Armand Nielsen.
Valg af 2 suppleanter: 1. suppleant Per Selvager Jensen og 2. suppleant Torsten Jonasson var på
valg.
Forslag: 1. suppleant Peer Selvager Jensen og 2. suppleant Torsten Jonasson
Valgt: 1. suppleant Per Selvager Jensen og 2. suppleant Torsten Jonasson

Ad 08

Henk Møller Rasmussen og Annette Brynjolf var på valg.
Forslag: Henk Møller Rasmussen og Annete Brynjolf
Valgt: Henk Møller Rasmussen og Annette Brynjolf

Revisorsuppleant: Søren Svensson var på valg
Forslag: Søren Svensson
Valgt: Søren Svensson

Ad 09

Hans Ole Kofoed: Skal vi anskaffe nye fisk til den interne konkurrence.
Der var bred enighed om at vi først skal starte op til efteråret, da der ikke er mange kvalitetsfisk
at få lige nu og sommeren er på vej.
Dirigenten konstaterede herefter at indstille til bestyrelsen, at arbejde videre med dette.
Søren Svensson spurgte til genbesøg ved det saltvandsakvarie som vi tidligere har været ude at
se.
Carsten Christen oplyste at det kunne vi godt og han var klar over at det var oppe at køre. Carsten
Christensen arbejder videre med dette besøg sammen med besøget på Den Blå Planet. Det er
den samme person han skal tale med.
Per Teglskov havde set noget om en opdrætter med mange akvarier. Det viste sig at der var tale
om Unimati i Randers (forretning). Der var stemning for at arbejde videre med et eventuelt besøg
der og evt. samtidig besøg hos Tropica i Århus.
Henk Møller Rasmussen spurgte til interesse for havebassinger, idet han kun var klar over at
Carsten Armand Nielsen havde et. Søren Svensson og Annette Brynjolf oplyste at de også have

havebassinger. Henk har en god bekendt som har et stort havebassin som der var mulighed for at
komme ud at se.
Der var stor interesse herfor. Når bestyrelsen har drøftet det nærme tages der kontakt gennem
Henk.

Henk Møller Rasmussen takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden, som erklærede
generalforsamlingen for afsluttet kl. 20:40

Henk Møller Rasmussen
dirigent

.

Carsten Armand Nielsen
referent

Medlemsfortegnelse over medlemmer i HAK
Pr. 1.07.2021
Nr.

Navn

Adresse

Tlf.

Betalt
Kontigent

8002

Valmuevej 6, Holbæk

40 40 61 69

X

Hans Ole Kofoed
8101 Henk MøllerRasmussen

Fuglsvej 22, Holbæk

59 43 79 13

8607

Email
ilho@webspeed.dk
henk@bassethound.dk

61 30 53 28

Kalundborgvej 239,
Hol.

42196129

X

rimoto56@gmail.com

Torsten Jonasson

Godthåbesvej 23,
Hol.

25130538

X

Carsten & Leni

carsten.armand.nielsen
@gmail.com

Bakkekammen 6

30 75 54 58

X

carsten.b.christensen@
gmail.com

20401022.

X

per@selvager.dk

2030 4731

X

annettebrynjolf@yaho
o.dk

9003

A. Nielsen
9301
Carsten Christensen
0410

4300 Holbæk
Færøvej 68,

Per Selvager Jensen
1201

4293 Dianalund

Orebovej 32,
Annette & Martin
Brynjolf

4295 Stenlille.

Per Teglskov

Fjordgårdsvej 5, 1. th. 20 78 28 38
4300 Holbæk

perteglskov@gmail.co
m

Ridebanevej 46, Udby
4300 Holbæk

31192044

svenssonfisk@gmail.co
m

Juelsmindevej 22 st.tv
2610 Rødovre

60154843

1301
1902
Søren Svensson og
frue
2101
Henrik Fallentin

X

ilt@live.dk

