
Vedtægter for  

Dansk Akvarie Union  

Region Sjælland  

 
§ 1. 

 

Navn  Dansk Akvarie Union Region Sjælland.  

DAU Region Sjælland er en sammenslutning af akvarieforeninger/-klubber hjemmehørende i region Sjælland, 

der geografisk ligger udenfor det Storkøbenhavnske område (region Hovedstaden). 

§ 2. 

Formål  
Regionens formål er at tage initiativ til afholdelse af Regionsmesterskab i hjemmebedømmelse og Aqua-Quiz, 

samt medvirke til at fremme interessen for akvariehobbyen, bl.a. ved afholdelse af fælles arrangementer for de 

tilknyttede foreninger.  

§ 3. 

Ledelse  
Regionen ledes af en regionsbestyrelse.  

Regionsbestyrelsen består af 2 repræsentanter fra de foreninger der ønsker at være med i fællesskabet.  

Foreningerne udpeger selv deres egne repræsentanter. 

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med formand og kasserer på første møde efter årsskiftet. 

Posterne som regionsformand og -kasserer kan gå på skift mellem foreningerne, evt. efter en i forvejen fastlagt 

rækkefølge. 

Formanden holder Dansk Akvarie Unions bestyrelse orienteret om regionens aktiviteter.  

$4.  

Bestyrelsesmøder  
Der afholdes som minimum 2 regionsbestyrelsesmøder om året.  

Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden (se tillæg 1 til vedtægterne).  

Der føres referat fra bestyrelsesmøderne som tilgår de tilsluttede foreninger, samt offentliggøres på regionens 

hjemmeside, hvis en sådan forefindes.  

 

§ 5. 

Regnskab og kontingent  
Regnskabsåret følger kalenderåret.  

Kassereren fører regionens regnskab, der revideres/godkendes af regionsbestyrelsen.  

Der betales intet fast kontingent, men klubberne dækker solidarisk udgifter i forbindelse med regionens 

arbejde.  

§ 6. 
  

Opløsning  

Beslutning om opløsning af regionen kan kun foretages af Dansk Akvarie Unions bestyrelse.  

 

 

Disse vedtægter er revideret og godkendt af regionsbestyrelsen på sit møde d. 14. april 2010  



TILLÆG 1 til Vedtægter for Dansk Akvarie Union Region Sjælland: 

 

 

 

Forretningsorden ved bestyrelsesmøder  
Dagsorden udsendes af formanden mindst 1 måned før afholdelse af regionsbestyrelsesmøder. 

Revideret dagsorden kan derefter udsendes umiddelbart før mødets afholdelse, hvis der kommer forslag til nye 

punkter fra mindst 1 af klubberne/foreningerne. 

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Orientering fra formanden  

4. Økonomi (kassereren fremlægger regnskab for perioden siden sidste møde) 

5. Aktiviteter i Kredsen 

6. Orientering fra klubberne/foreningerne 

7. Fastlæggelse af næste møde 

På første møde efter årsskiftet skal der som sidste pkt. tilføjes  

Konstituering 

 

 

 

 

 

Denne forretningsorden er godkendt af regionsbestyrelsen på sit møde d. 14. april 2010 


