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Fællesmøde

Mandag 3. april kl. 19.00.
Efter hjemmebedømmelserne den 12. marts, kommer den
ene af dommerne, Kenneth Nielsen på dette fællesmøde, hvor han gennemgår de ialt 12 konkurrerende akvarier. - Der blev under vejs taget
video af alle akvarierne.
OBS! Mødet foregår hos Erling og Lotte, da der ikke længere er adgang
til video i klublokalerne.
- Der vil være opsamling på parkeringspladsen ved klublokalerne.
af 1993
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Rundkørslen
ved Skovsø
v. Slagelse

Mod Ringsted

Mod
Korsør

Mod Slagelse C

Klublokalernes adresse: Rosenkildevej 83 A - i kælderen

Redaktion:
Per Kyllesbech
Ansvarsh.:
Erling Jensen
Tryk (fotokopi): Erling Jensen

Mod Holbæk

Mod Jyderup

(i kælderen)
- indgang i gavlen

Klublokaler: ’’Skovager’’
Rosenkildevej 83A

Rosenkildevej

Nordre Ringgade

Mod Næstved

Mod Kalundborg

P-plads

Mandag 1. maj mødes vi kl. 19.00 i Prammanns Have- og Dyrecenter
Selvom 1. maj falder på den første mandag i måneden, holder vi alligevel
fællesmøde. Mødet bliver et besøg hos klubbens første formand, Hans
Prammann i Prammanns Have- og Dyrecenter. Hans og Maria har åbnet
sit nye haveanlæg med salg af alt til haven og bassinet. Derudover har forretningen et stort udvalg af tilbehør og fisk, fugle og krybdyr, så der er
noget for alle grupperne at se på. - Mød op på dette forårssæsonens sidste
ordinære møde. - Derefter er det havebassingruppen der tager over med interessante
Rosenkildevej
besøg hos syv havebassinejere.
Tag mødeoversigten på midtersiderne ud,a
og hæng den op på opslagstavlen.

Deadline for stof til det næste klubblad er
14. august 2000.
- Redaktionen forbeholder sig ret til at
udskyde artikler p.g.a. pladsmangel

Saltvandsgruppen
Møde torsdag 6. april kl. 19.00.
Vi mødes og holder mødet på min privatadresse, Lærkevej 2 i
Slagelse.
Hilsen Claus

Cichlidegruppen
Møde mandag 10. april kl. 19.00.
Vi skal besøge Per og Birthe i Ringsted. Per har efterhånden mest Tankanyika-cichlider, men der er da også et par Apistogramma cacatouides og
en ny Apistogramma sp. at kikke på. For de nye medlemmer er et kik på
Pers 960 liters Tankanyika-akvarie med Alfix-baggrund, nok også værd at
køre efter. Der er opsamling på parkeringspladsen ved klublokalerne.
Hilsen John

Selskabsakvariegruppen
Møde mandag 17. april kl. 19.00.
Mødet foregår hos Jan Juhl, Dyreland i Kalundborg.
Vi kører fra Slagelse kl. 19.00 og regner med at være i Kalundborg 19.45.
Jan har lavet en ny reol, så han nu har ca. 100 akvarier, så der er plads til
et bredt udvalg.
Der bliver mulighed for at købe fisk m.m. og der vil blive givet rabat i
dagens anledning.
Hilsen Bjarne

Terrariegruppen
Møde mandag 24. april kl. 19.00.
Det sidste møde i terrariegruppen i foråret, forventes afholdt
hos en bekendt i Skælskør, Hvis aftalen skulle gå galt, bliver der holdt
afsluttende sæsonmøde her hjemme hos mig.
Vi mødes under alle omstændigheder på parkeringspladsen ved klublokalerne kl. 19.00.
Hilsen Poul
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Aktivitetskalender
02. april
03. april
15.-16. april
06. april
10. april
17. april
24. april
01. maj
08. maj
14. maj
15. maj
22. maj
29. maj
05. juni
24. juni
07. august
14. august
04. sept.
09.-10. sept.
16. sept.

Kredsmesterskab i hjemmebedømmelse
Fællesmøde: Gennemgang af klubbens hjemmebedømmelse
DM i hjemmebedømmelse
Møde i saltvandsgruppen
Møde i cichlidegruppen
Møde i selskabsakvariegruppen
Møde i terrariegruppen
Fællesmøde.
Havebassinmøde
Familieudflugt til Røsnæs
Havebassinmøde
Havebassinmøde
Havebassinmøde
Havebassinmøde
Klubfest hos Erling og Lotte
Havebassinmøde
Havebassinmøde
Fællesmøde.
Udstilling af krybdyr og padder i Køgehallerne
Akvadag på Ågerup skole

Sommer fes t 2000

hos Erling og Liselotte lørdag d. 24. juni kl. 18.00-?
Der vil igen i år være opstillet en kæmpegrill med tilhørende salatbar
Pris for maden pr. voksen deltager: kr. 125.00 - børn gratis
Øl, vand, vin kan købes eller medbringes.
Tilmelding til Erling eller Liselotte senest 18. juni på tlf. 58 54 55 69
Festadressen er: Bøstrupvej 52, Sørbymagle v. Slagelse
Der vil være mulighed for at slå telt op i nærheden af festpladsen.
Gå ikke glip af denne begivenhed - Kom og vær med til at skabe en hyggelig aften
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Vi kan nu tilbyde dig et
spændende udvalg i:
• GNAVERE
• FUGLE
• FISK OG
• KRYBDYR
Samt tilbehør til:
• HEST OG RYTTER
• FUGL OG GNAVER
• FRITTER/ILDERE
• FISK OG KRYBDYR
• HUND OG KAT
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Forårsudflugt for hele familien til Røsnæs
søndag den 14. maj
Udflugten starter ved Tissø, hvor vi mødes ved Sæby Kirke kl. 10.00.
Efter at have nydt udsigten og de mange fugle ved søen kører vi til et sted
i nærheden for at spise morgenmad i den fri natur. Derefter kører vi
direkte til et meget naturskønt sted på Røsnæs. Her skal vi ud og trave,
nyde den flotte udsigt, se efter hugorme, firben, frøer og fugle, og vi har
lov at håbe, spise den medbragte frokostmad i dejlig forårssolskin.
I husker praktisk beklædning der svarer til turen og vejret, for vi vil være
ude en god del af dagen, madpakke og drikkelse og eventuelt et tæppe. En
kikkert er også en god ide, da der vil være mulighed for at se mange forskellige fugle, og kommer vi helt ud til spidsen ved fyrtårnet, er der gode
chancer for at se spættet sæl.
Vi husker kaffe, te og morgenbrød (som kan nydes for det beskedne
beløb af kr. 10,- pr. voksen deltager). Kopper må I selv huske.
Ønsker du/I at deltage i denne morgenmad, er der tilmelding til Per (tlf. 57
61 70 41) eller Jørn (tlf. 57 61 47 71) senest fredag inden udflugten.
Medlemmer uden kørelejlighed kan tilmelde sig til Erling på 58 54 55 69.

Resultatet af Opdrætskonkurrencen 1999
1. pl. Bjarne Larsen med 49,5 point for 14 opdræt - 22. pl. på landsplan
Bjarne fik DAUs sølvnål i landskonkurrencen.
2. pl. Thøger Harder med 45 point for 5 opdræt - 24. pl. på landsplan
Thøger fik DAUs sølvnål i landskonkurrencen
3. pl. Per Kyllesbech med 19 point for 3 opdræt - 57. pl. på landsplan
Per fik DAUs bronzenål i landskonkurrencen
4. pl. René Larsen med 6 point for 2 opdræt - 82. pl. på landsplan
René fik DAUs diplom i landskonkurrencen
I landskonkurrencen for klubber blev vi nr. 11 med ialt 119,5 points for
24 opdræt.
- Det var kun de fire ovennævnte fra Vestsjællands Akvarieklub, der deltog i konkurrencen - Det må vi gøre noget ved i år 2000-konkurrencen,
der er i fuld gang. Derfor må I se at komme ud af starthullerne og anmelde alle de opdræt, i laver i løbet af året. - Opdræt anmeldes til: Jens Bjarne Larsen, tlf. 58 52 37 16 eller på e-mail larsen.byberg@post.tele.dk eller på et af klubmøderne. Anmeld opdrættene umiddelbart efter du har
fået dem, og aftal med Bjarne, hvilken dato, opdrættet kontrolleres.
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TIL OPSLAGSTAVLEN:

Havebassingruppens
møder i
sæsonen 2000
Mandag 8/5:

Vi starter oppe i Kalundborg hos Carsten Nielsen, Lyngvej
4. Han har et 52.000 l stort bassin som er et kik værd.

Mandag 15/5:

Da tager vi til Ole Dahl Jensen, Rolighedsvej 19, Slagelse.
Han har et flot bassin, og så er han ved at oversætte en
hel del om koi karper, som bliver tilgængeligt på internettet på et tidspunkt.

Mandag 22/5:

Så skal vi op til Vensild Teknik, Højgårdsvej 5, Fårevejle.
Her skulle der blive mulighed for at se noget fiskeopdræt,
et spændende besøg.

Mandag 29/5:

Så går turen til Keld Snedker, Valmuevej 9, Slagelse. Her
er en fantastisk flot have i kinesisk stil med mange spændende kroge.

Mandag 5/6:

Vi skal besøge et medlem, som har et bassin på 20.000 l
med vandløb og en bro - det er et syn værd.

Mandag 7/8:

Så går turen til Korsør, ned til Peter Nielsen, Grønager 14,
som har et bassin på nogle få tusinde liter, men det er
meget pænt. Den øvrige del af Peter og Mies have er også et kik værd.

Mandag 14/8:

Turen denne dag går til Jørgen Nielsen, Bakkevej, Vedde.
Det skulle efter alt hvad jeg har fået at vide, være en oplevelse værd. - Det SKAL ses .

Jeg håber på stort fremmøde til alle møderne.
Hilsen Finn.

KALUNDBORGVEJ 83 · 4200 SLAGELSE · TLF. 58 53 32 35

PRAMMANN’S HAVE- & DYRECENTER
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Vestsjællands
største udvalg
I
AKVARIEFISK
KRYBDYR/PADDER
GNAVERE &
FUGLE
TILBEHØR TIL HUND OG KAT
ALT TIL HAVEBASSIN

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag .10.00 -17.30
Fredag . . . . . . . . . .10.00 -19.00
Lørdag . . . . . . . . . .10.00 -14.00

Dyrehandel - Dyreartikler
v/Jan Juhl
Skibbrogade 53 . 4400 Kalundborg

Tlf. 59 51 52 56
Åbningstider:
Mandag LUKKET
Tirsdag-fredag kl. 10.00-17.00
Lørdag kl. 10.00-13.00

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
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SÆLGES:
Brugt hjemmelavet terrarie med sider af hvidmalet træ med grå kantlister og ventilation. Terrariet er 105 cm langt, 70 cm højt (incl korte
ben) og 60 cm bredt. - Priside kr. 500.-.
Henv.: Jannik Madsen, tlf. 58 52 60 71

Annonceprisliste:
1/1 side . . . . . . . . . . . . . . 700 kr.
1/2 side . . . . . . . . . . . . . . 350 kr.
1/4 side . . . . . . . . . . . . . . 200 kr.
Bjælke . . . . . . . . . . . . . . . 150 kr.
1/1 side omsl. indersider . . 900 kr.
1/1 side bagsiden. . . . . . . 1.000 kr.

jan. 2000
Vestsjællands Akvarieklubs medlemsblad “Møder” udkommer 7-8
gange årligt, og annoncer
tegnes for et år ad gangen.
Tegningsperioden er fra 1/1-31/12
- Tegnes en annonce inde i den
periode, modregnes der med 1/8
af prisen for hver manglende
udgivelse.

AKVARIEFISKEN
STORT UDVALG AF AKVARIEFISK
PLANTER
FROSTFODER
TØRFODER

DEKORATIONSMATERIALER
PUMPER
MEDICIN
SAMT FISK TIL HAVEDAMMEN
TIL RIMELIGE PRISER

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG: EFTER AFTALE
LØRDAG & SØNDAG: 10.00-15.00

OBELSVEJ 9 - 4220 KORSØR - TLF.: 58 37 62 89
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Referat fra generalforsamlingen 7. februar
Herunder er et forkortet referat af generalforsamlingen. Hvis du vil læse
det fulde referat, kan du henvende dig til et af bestyrelsens medlemmer,
eller hvis du har mulighed for det, finde det på klubbens hjemmeside.
Dagsorden ifølge lovene.
Per Kyllesbech blev valgt som referent, og Jesper T. Nielsen blev valgt til
dirigent.
Formanden, Erling Jensen, konstaterede, at det forløbne år i klubben var
præget af meget stor aktivitet fra både bestyrelsen og fra undergruppernes
side. På trods af en god medlemstilgang, møder der dog max. 10 medlemmer op på møderne - hvad gør vi forkert??? - Forslag efterlystes!!!
Fællesmøderne i 1999 har været en bred vifte af tilbud, som vi mener fællesmøderne skal være. Der har f.eks. været film- og videoaften, foredrag
som optakt til hjemmebedømmelsen, foredrag om saltvandsakvarier,
møde om terrariedyr og meget mere. Ingen af møderne kunne mønstre
mere end ti interesserede medlemmer.
Formanden appellerede kraftigt medlemmerne til at bakke op om alle
arrangementer!!!
Der har dog også været succesfulde arrangementer i årets løb. - Vi har
været på tur til Stevns Terrarie med madpakkespisning på Stevns Klint vi har set terrarier på Fyn - og vi var på en succesfuld tur til Avifauna
nede ved grænsen. - Den sidstnævnte var faktisk overtegnet, så Per måtte
sidde på en køletaske hele vejen til Kruså og retur til Slagelse.
Bestyrelsen arbejder stadig på, at finde andre og mere egnede lokaler, da
de nuværende er meget lidt inspirerende.
Vi har fået en del nye medlemmer. - De kommer dog ikke af sig selv, men
er kommet efter en målrettet indsats fra udstillingsgruppen, som har turneret Sjælland rundt med både akvarier og terrarier for at gøre opmærksom på klubbens eksistens. - Det har faktisk medført en medlemsfremgang på 15%, således, vi nu er 47 betalende medlemmer - Godt gået.
Til slut takkede formanden bestyrelsen, sponsorer og annoncører for indsatsen i det forløbne år.
Derefter blev beretningen uden debat enstemmigt godkendt.
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Kassereren Lotte Jensen fremlagde det reviderede regnskab, der sammen
med en oversigt over klubbens aktiver var uddelt til de fremmødte medlemmer.
Regnskabet udviste et overskud på kr. 2.495,09, hvilket efter bestyrelsens
mening faktisk er for meget, men udstillingsgruppen har brug for en selvstændig reol til terrarier, og akvariereolen trænger til at blive frisket op.
Derudover har bestyrelsen planer om at arrangere udflugter.
Der var aktiver til en værdi af kr. 8.814,50.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der var ingen forslag udover bestyrelsens forslag om uændret kontingent.
Følgende blev valgt:
Kasserer:
Liselotte Jensen genvalgt
De fire bestyrelsesposter:
John Pærremand, cichlidegruppen genvalgt.
Jens Bjarne Larsen, selskabsakvariegruppen nyvalgt.
Poul Wismann, terrariegruppen genvalgt.
Finn Parker Olsen, havebassingruppen nyvalgt.
To suppleanter:
Jørn Bruun genvalgt.
Birthe Petersen nyvalgt.
Revisor Michael Holmboe genvalgt.
Revisorsuppleant:
Hans Prammann genvalgt.
Under eventuelt drøftede man egnede klublokaler. Erling har haft kontakt
til fugleforeningen og fjerkræforeningen i Slagelse om mulighederne for
fælles lokaler. - Der fremkom et par forslag til aktiviteter, bl.a. besøg på
Miljøskolen ved Ringsted, og et nyt besøg hos Vensild Teknik i Fårevejle,
der også har saltvandsakvarie.
Erling afsluttede generalforsamlingen med at oplyse om, at udstillingsgruppen deltager i en propagandaudstilling 12.-13. februar i Ridehuset på
Grønnegades kasserne i Næstved. - Udstillingen holdes for at gøre
reklame for et planlagt byggeri af en tropezoo ved Næstved Storcenter,
hvor der skal være en permanent udstilling af tropefugle, krybdyr, fisk og
forskellige andre tropiske dyr.
14

Hjemmebedømmelsen - klubmesterskabet
Når dette blad udkommer, er resultatet af klubbedømmelsen endnu ikke
offentliggjort, og bedømmelsen til kredsmesterskabet er lige op over (den
2. april). - Resultatet kan fås ved at møde op på aprils fællesmøde den 3.
april, hvor Kenneth Nielsen fremlægger resultatet, og hvor der uddeles
diplomer og pokaler.
De 12 deltagende akvarier er:
Kl. 2A:
Jesper T. Nielsen
(akvarie 6)
Liselotte Andersen
(akvarie 8)
Kl. 2B:
Bettina og Allan Henriksen
(akvarie 4)
Jesper T. Nielsen
(akvarie 5)
Rene Andersen
(akvarie 9)
Kl. 4:
Per Kyllesbech Petersen
(akvarie 12)
Rene Andersen
(akvarie 7)
Rene Larsen
(akvarie 11)
Kl. 12:
Annette og Frank Rydstrøm
(akvarie 10)
Charlotte Friis / Uffe Bjerregård
(akvarie 2)
Claus Johansen
(akvarie 3)
Ole Breiner
(akvarie 1)
Resultatet kan, sammen med billeder af akvarierne, ses på klubbens hjemmeside, så snart resultaterne foreligger
VESTSJÆLLANDS
AKVARIEKLUB

af 1993

Klubbens internet-adresse:
http://hjem.get2net.dk/vestsj_akvarieklub/

VESTSJÆLLANDS
AKVARIEKLUB

af 1993

Vi byder velkommen til
Annette Rydstrøm Assentorpvej 72 4295 Stenlille
Frank Rydstrøm Assentorpvej 72 4295 Stenlille
Charlotte Friis Snebærvej 14 4200 Slagelse
Uffe Bjerregård Snebærvej 14 4200 Slagelse
Klaus Fog Lingskov Skolevej 2 4470 Svebølle
Heidi Fog Lingskov Skolevej 2 4470 Svebølle
Tim Fog Lingskov Skolevej 2 4470 Svebølle
Kirsten Nielsen Mindevej 12 4470 Svebølle
Peter Hendriksen Slotsgade 8A 4200 Slagelse
Rene Larsen Bøstrupvej 43, Sørbymagle 4200 Slagelse
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Bestyrelsen:
Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35,
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
Mail: larsen.byberg@post.tele.dk

Næstformand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted,
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: perremand@post.tele.dk

Medlem: Finn P. Olsen
Holbækvej 69,
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 29 45
Mail: parker@kvalme.dk

Kasserer: Liselotte Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

Medlem: Poul Wismann
Kalundborgvej 93,
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41
Mail: lpmw@post.tele.dk

Sekretær/klubbladet/website/PR
Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup,
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per-kyllesbech@get2net.dk

Grupperne:
Saltvandsgruppen: Claus Johansen
Lærkevej 2, 4200 Slagelse
Tlf. 58 50 13 80
Cichlidegruppen: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Selskabsakvariegruppen, Opdræt: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
Terrariegruppen: Poul Wismann
Kalundborgvej 93, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41
Havebassingruppen: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 29 45

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

Formand: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

Kontingent:
Voksne . . . . . . . . . . . . . : kr. 170 pr. år Pensionist par . . . . . . . : kr. 180 pr. år
Junior/pensionist . . . . . : kr. 120 pr. år Familiekontingent*. . . . : kr. 245 pr. år
*) Par/Forældre incl. hjemmeboende børn under 18 år.

