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April 2003.

Vi har fået en Danmarksmester igen
Søren Christensen, Munkholmvej blev Dansk mester i
hjemmebedømmelsen klasse 5 med sit akvarium med Kileplet.

I forhold til sin konkurrent var det i Sørens akvarie det dekorative og
fiskenes størrelse samt det smarte akvariemøbel der gjorde forskellen.
Søren fik ikke mindre end 92½ point mod konkurrentens 90 point.
Rigtig flot gået.
Billeder af de deltagene akvarier kan ses på www.akvaunion.dk

Det samlede resultat af Danmarksmesterskabet ses her:
Klasse 2 - Prydakvarier:
Christian Jørgensen, KAK:
Kim Andersen, Horsens:

79 point
74 point

Klasse 3: - Biotopiske prydakvarier:
Bent Rossen, Nyborg:
75½ point
Robert Ramløse, KA:
74 point
Klasse 4: - Biotpakvarier:
Bent Jacobsen, KA:
Per Kyllesbech, Vestsj.
Bo Henriksen, Nyborg:

84½ point
84 point
83 point

Klasse 5: - Artsakvarier:
Søren Christensen, Holbæk
Frank Sonny Jensen, KA:

92½ point
90 point

Klasse 6: - Artsakvarier for avlsfisk:
Sven A. Knudsen, KAK;
87 point
Vi mødes hver onsdag aften
I klublokalet i
Foreningshusets kælder,
Jernbanevej 16

Klik ind på hjemmesiden
www.akvaunion.dk/hak

Generalforsamling i HAK.
Torsdag den 6. april 2003 var der generalforsamling i HAK. Der
var desværre ikke mange der var mødt op, men nok til at den
kunne gennemføres planmæssigt.

Som traditionen tro blev Henk Møller-Rasmussen valgt som dirigent,
hvor efter Svend Andersen holdt sin første beretning som formand.
Svend Andersen gennemgik året gang i klubben. Formanden kom blandt
andet ind på, at klubben kører på vågeblus grundet få medlemmer. Det
er blevet undersøgt hvad det koster, at sætte nye låger på reolerne i
kælderen. Pris kr. 3.000 hvorfor projektet blev droppet. Tur til DM i
Århus. 4 medlemmer deltog udstillingen var ikke god, men Carsten
Christensen havde mødt et medlem fra Corydoras-klubben som blev
besøgt i Silkeborg.
Besøget var hele turen værd. Cichlidegruppen har forladt kælderen
ingen ved hvorfor. Der har været tyveri i kælderen hvorfor der er
udskiftet låse.

Oprydning i kælderen
Formanden har sammen med Hans Ole Kofoed passet
juniorgruppen om onsdagen i ca. 6. mdr. da Michael C.
har været forhindret grundet arbejde. Michael skulle
dog være tilbage inden for 1 måned. Det er glædeligt at
der er begyndt at komme flere i kælderen om
onsdagen. Der har været tur til Ølstykke for juniorerne.
Hans Ole tog i efteråret initiativ til hjemmemøde,
hvilket blev en succes som skal følges op snarest. Der
har været kredsmøde i Haslev med foredrag af Poul
Pedersen om tetra.
Der var samtidig kredsmesterskab i Akvaquis. HAK
blev nr. 2. Herudover har kredsen afholdt tur til Zoo.
Hans Ole og Torsten med ægtefæller havde deltaget.
Til efteråret står Torsten for en kredstur til Tropica i
Århus.
Endelig bemærkede formanden at DAU havde fået nu
formand Jens Bruun fra KAK. Formanden rundede af
med en opfordring til medlemmerne om at komme for
forslag og gode råd til bestyrelsen.

Under eventuelt blev det besluttet, at vi skulle
have en kraftig oprydning i kælderen.
Herunder skal tidligere medlemmer tilskrives om
afhentning af deres ting med en frist til den 2.
april 2003

Bestyrelsen har fordelt
arbejdsopgaverne:
Bestyrelsen har på sit møde efter
generalforsamling fordelt opgaverne som følger:

Formand: Svend Andersen
Kasserer: Hans Ole Kofoed
Næstformand: Anders Nørregren
Sekretær: Carsten Armand Nielsen
Menig medlem: Michael S. Jensen indtrådt for Michael
Christensen der afgår i utide.
Kælder-/materielmand: Svend Andersen og Anders
Nørregren
Akvarieleje: Anders Nørregren
Foreningshusrepr: Svend Andersen

Formandens beretning blev efterfølgende enstemmigt
godkendt.

Driftsregnskabet udviste et
mindre underskud
Regnskabet blev gennemgået af kassereren Hans Ole
Kofoed. Årets resultat kr. –347,46 og formue
31.12.2002 kr. 13.119,37. Efter enkelte spørgsmål blev
regnskabet godkendt.
Herefter gennemgang af budget. Herefter blev
budgettet taget til efterretning

Bestyrelsen foreslog forhøjelse af
kontingentet med kr. 50 uanset medlemskabs
art. Gældende fra år 2004.
Kontingentet udgør herefter: alm. medlemskab kr. 250,
familiemedlemskab kr. 350 og juniormedlemskab kr.
150.
Hvilket blev godkendt.

Opdrætsregistrator: Carsten Christensen
Kreds 2 repr: Svend Andersen og Torsten Jonasson,
Hans Ole deltager fra DAU
Juniorgruppe: Michael Christensen
Der blev på bestyrelsesmødet fremlagt forslag til en ny
folder til uddeling fra akvarieforretninger omhandlende
10 gode råd samt reklame for klubben.
Samtidig blev der taget initiativ til at søge tilskud til
junorer.

Kalender
Torsdag den 10. april 2003 kl. 19.30

Hjemmemøde hos Svend Andersen, Solsortevej 13,
hvor alle er velkomne.
Lørdag den 21. juni 2003 kl. 17.30

Valg til bestyrelsen
Hans Ole Kofoed blev genvalgt til kasserer og
Carsten Armand Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen
Valg af suppleant: Michael S. Jensen blev valgt som 1.
suppleant og Søren A. Christensen som 2. suppleant.

Grillaften hos Svend Andersen omkring hans
havebassin – Tilmelding den 18.juni til formanden

Vi mødes fortsat hver onsdag aften i
klubben fra kl. 19.00.
Vi er fortiden mellem 5 og 10, og
det er rigtig hyggeligt.

DAU-Nyt officielt
meddelelsesorgan for Dansk
Akvarie Union
Som det kan læses andet sted i bladet udgives
Akvariebladet ikke længere som landsdækkende
blad.

Akvariebladet har i mange år været DAU’s officielle
meddelelsesorgan. Efter Københavns Akvarieforenings
beslutning om, at bladet fremover ”kun” er et klubblad
for KA bliver DAU-Nyt sammen med vores
hjemmeside DAU’s officielle meddelelsesorgan.
Det betyder at bl.a. anmeldte danske førstegangsopdræt
fremover kun bliver meddelt i DAU-Nyt og på
unionens hjemmesiden.
DAU-Nyt er nu udkommet i 5 år, år 2003 er 6. årgang.
Det er udkommet 4 – 5 gange om året, og vi har
planlagt at dette selvfølgeligt skal fortsætte på samme
måde fremover.
Der er for nuværende ingen planer om, at DAU-Nyt
skal indeholde artikler, men fortsat skal være et blad
der giver en orientering om hvad der rører sig inden for
akvariehobbyen.

Akvariebladets historie.

34 år med Akvariebladet af Poul Petersen
Københavns Akvarieforening, bragt i
Akvariebladet nr. 10 2002.

Da Københavns Akvarieforening – i det daglige kaldet
KA – i 1934 løsrev sig endeligt fra Selskabet for
Stuekulturer i Danmark, var det en helt selvfølgelig
sag, at foreningen skulle udgive et akvarieblad til
medlemmerne. Det blev til tidsskriftet Akvariet udgivet
i årene 1934 til og med 1941.
Navnet ”Akvariebladet” fik tidsskriftet første gang i
1942, da KA indgik i et bladsamarbejde med
”Akvarievennen” udgivet af Helsingør
Akvarieforening. Dette frugtbare samarbejde holdt i
resten af krigsårene indtil Dansk Akvarie Union blev
stiftet i 1945 bl.a. med det sigte, at gøre
”Akvariebladet” til et landsdækkende tidsskrift.
Unionen overtog udgivelsen af Akvariebladet ved
årsskiftet 1945/1946, og efter et par år, hvor man
forsøgte sig med et samarbejde med tidsskriftet
”Jydske Akvarister” med Trøst Jørgensen som
redaktør, skiftede det i 1948 det navn til ”Dansk
Akvarie Blad”. Navnet ”Akvariebladet” forsvandt for
en periode fra akvariehobbyen.
”Akvariebladet” blev genfødt i 1969. Initiativtageren
og hoveddrivkraften var KA’s temperamentsfulde og
karismatiske formand H. V. Rasmussen. På sin
sædvanlige dramatiske facon havde han året før meldt
KA ud af unionen og bl.a. besluttet at ville udgive et
tidsskrift som konkurrent til Unionens ”Dansk Akvarie
Blad”, og hvad var mere naturligt end at genoplive det

gamle tidsskrift ”Akvariebladet”. I hvor høj grad
”Akvariebladet” var årsag til, at Unionen med
udgangen af 1970 måtte opgive at videreføre ”Dansk
Akvarie Blad” skal jeg lade være usagt, men en
kendsgerning var det, at bladet gav et større underskud,
end DAU’s økonomi kunne bære.
Siden da har ”Akvariebladet” været det førende danske
akvarietidsskrift med så navnkundige akvarister i
redaktørstolen som J. V. Rasmussen, Leif Christensen
& Kjell Bo Larsen, Jørgen Wimo, Benny B. Larsen &
F. Ingemann Hansen og Tonny Brandt Andersen. Den
økonomiske ledelse har ligget i hænderne på
forretningsførere som Per Heinricy, Tage Riis, Tage
Knudsen, Henning Nielsen, Jan Hunskjær og endnu en
gang Tonny Brandt Andersen.
Bladets kvalitet har naturligvis været kraftigt påvirket
af den til enhver tid siddende redaktion. Det har i de 34
år, det nåede at udkomme efter min mening altid været
et læseværdigt tidsskrift og jeg har som medlem af KA
været fast abonnent i så at sige

alle disse år. Jeg vil endda sige, at kvaliteten stort set
har været stigende gennem årene, hvilket ud over
redaktørernes arbejde også har været kraftigt påvirket
af den tekniske udvikling. Her tænker jeg både på
trykketeknikken, som har muliggjort den udbredte brug
af farvebilleder, og kommunikationsudviklingen, der
har gjort det nemmere at få artikler fra udenlandske
forfattere. Men først og fremmest vil jeg fremhæve det
store arbejdet og det engagement, som er udvist af de
skiftende redaktører.
Bladets økonomi har stort set altid været et problem
trods en kæmpeindsats af de siddende
forretningsførere. Gentagne gange har KA måttet skyde
større beløb ind i bladet for at sikre dets fortsatte
udgivelse. Den teknologiske udviklings billiggørelse af
trykningen af bladet har i flere år opvejet de faldende
annonceindtægter, men nu står vi, hvor DAU stod med
Dansk Akvarieblad i 1970. Vi ser os ikke længere i
stand til at finansiere et dansk, landsdækkende
akvarietidsskrift, og hvad værre er: Vi har heller ikke
mere de personlige ressourcer, der skal til for at
videreføre opgaven.
Er ”Akvariebladet” da for tid og evighed lagt i graven?
Som trykt, landsdækkende akvarietidsskrift: Ja. Men
”Akvariebladet” vil fortsætte som foreningsblad for
KA i en ny form, som det kendes fra andre foreningers
medlemsblade. Vi håber også, at vi kan bevare
”Akvariebladet” på internettet, men tiden vil vise, om
det bliver ved håbet.
-

Til slut en stor tak til alle jer, der gennem årene har
støttet Akvariebladet som abonnenter, som
annoncører eller som medarbejdere. De 34 år vil
altid stå som en væsentlig epoke i den danske
akvariehobbys historie.
Poul Petersen KA

