


2 PRAGTSMERLINGEN

Dette nummer:
• Side 2: Indhold, oplysninger om klubben og kort.
• Side 3: Månedens møder.
• Side 4: Aktivitetskalender
• Side 6 og 12: Noter om aktiviteter
• Side 8-9: Den lille sommerfugl Microgeophagus ramirezi
• Side 10-11: Generalforsamlingsreferat
• Side 15: Bestyrelsen og gruppernes kontaktpersoner.
• Side 16: Vellykket foredragsdag i Kredsen

Øvrige oplysninger:
Klublokale: Hvilebjerg skole, Kirkerupvej 18, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Hjemmesiden: http://www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk
Klubbladet: Redaktør: Per Kyllesbech Petersen

Ansvarshavende: Erling Jensen
Tryk (laserprint): Per Kyllesbech Petersen
Stof til næste blad: Senest 20. marts 2006
Næste klubblad udkommer i uge 13.

Forsidebillede: Marts måneds kalenderbillede. Foto: Johannes Noval

OBS! Benyt indgangen ved skoven
(på venstre side af bygningen)

NYT
Mødested: Bilkas parkeringsplads
(ved Varmecentralen)



3NR. 3 - MARTS 2006

Møderne i denne måned kommer til at handle om dekora-
tion. Akvariegruppen beskæftiger sig med baggrundskas-
ser, som giver en mangfoldighed af muligheder for dyb-
devirkninger og spændende effekter, og Per Kyllesbech vil
på dette fællesmøde fortælle os noget om at dekorere
akvarierne indvendig med bl.a. Alfix.            . . . Vel mødt

Erling

Vi hjælper Mogens med at finde gode løsninger, og med
at opbygge frøterrariet. Der kommer sikkert også folk fra
Fotogruppen, der er i gang med “Projekt frøterrarie”

Hilsen John

Terrariegruppen: Møde mandag den 27. marts. kl 19.15
hos Mogens i Sørbymagle.

Sæt
i kalenderen den 7. maj og 17. juni, hvor der er forårstur og sommerfest

Mødet kommer til at omhandle baggrunds-dekorationer
og belysning af dem mm. Hilsen Bjarne

Vi skal igen prøve at fotografere fisk. - Vi låner Cecillia
og Bjørns fotoklubs studioanlæg, og vi skal afprøve det
med samme kapacitet som det  anlæg, vi har i søgeren. -
Vi prøver at skaffe adaptere, så flere kan bruge anlægget
til eget kamera.                                               Hilsen Per

Akvariegruppen: Møde mandag den 20. marts. kl. 19.15 i
klublokalet.

Fotogruppen: Møde tirsdag den 7. marts. kl. 19.30
hos Per og Birthe i Bringstrup.

Fællesmøde mandag den 6. marts kl. 19.15 i klublokalet. 
(se adresse og kort på side 2) - Husk indgang fra skovsiden.

Mødet afsluttes med 

“Fra medlem til medlem” - medbring evt. effekter.

✘✘
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Akvadag Nordsjælland
Fællesmøde
Fotogruppemøde. Fotosession hos Per
Cichlidedag m. 3 foredrag og auktion
Klubmesterskab i hjemmebedømmelse
Akvariegruppemøde. Emne: Baggrundsdekoration
Kredsmesterskab i hjemmebedømmelse
Dansk Koi Klub afholder Koi-dag med foredrag
Terrariegruppemøde
Akvariemesse 2006 i Randers m DM i klubakvarier
Fællesmøde
DM i hjemmebedømmelse
Fotogruppemøde
Akvariegruppemøde
Terrariemesse i Næstved
Terrariegruppemøde
Fotogruppemøde
Fællesmøde (start på Havebassin-sæsonen)
Forårstur, familietur til et naturskønt sted
Havebassingruppemøde
Fotogruppemøde, ekskursion
Havebassingruppemøde
Havebassingruppemøde
Fotogruppemøde, ekskursion
Havebassingruppemøde
Sommerfest
Havebassingruppemøde
Havebassingruppemøde
Havebassingruppemøde
Fotogruppemøde, ekskursion

5. marts
6. marts
7. marts
12. marts
19. marts
20. marts
26. marts
26. marts
27. marts
1.-2. april
3. april
8.-9. april
11. april
17. april
23. april
24. april
25. april
1. maj
7. maj
8. maj
14. maj
22. maj
29. maj
11. juni
12. juni
17. juni
19. juni
7. august
14. august
20. august

Aktivitetskalender
3 kl.:
VAT:
VAT:
DCS:
VAT:
VAT:
DAU:
DKK:
VAT:
RAF:
VAT:
DAU:
VAT:
VAT:
J&S
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:
VAT:

Støt Fotogruppen
Køb 2006-kalenderen
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I
AKVARIEFISK
KRYBDYR/PADDER
GNAVERE &
FUGLE

TILBEHØR TIL HUND OG KAT

ALT TIL HAVEBASSIN

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag  . . .10.00 -17.30
Lørdag - søndag  . . .10.00 -15.00PPRR
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største udvalg



6 PRAGTSMERLINGEN

1/1 side s/h  . . . . . . . . . . . . . 700 kr.
1/2 side s/h  . . . . . . . . . . . . . 350 kr.
1/4 side s/h  . . . . . . . . . . . . . 200 kr.
Bundbjælke på tekstside s/h 150 kr.
1/1 side omsl. indersider s/h 900 kr.
1/1 side bagsiden s/h  . . . . . 1.000 kr.

Annonceprisliste:
Vestsjællands Akvarie- og
Terrarieklubs medlemsblad
Pragtsmerlingen udkommer 7 gange
årligt, og annoncer tegnes forud for
et år ad gangen.
Tegningsperioden er fra 1/1-31/12.
Tegnes en annonce inde i den perio-
de, modregnes der i prisen for hver
manglende udgivelse.

pr. 1. januar

Noter
Akvarieforeningerne i Helsing-

ør, Lyngby og Nivå-Kokkedal er
gået sammen om at stable et stor
auktions-/akvarie-dag sammen på
søndag den 5. marts. Her er
mulighed for at sælge og købe fisk
der er opdrættet af hobbyfolk. 
Find flere oplysninger om arrange-
mentet på Akvadag Nordsjællands
hjemmeside på www.akvadag.dk.
Har du yderligere spørgsmål er du
selvfølgelig velkommen til at kon-
takte akvadagens kontaktperson på
mail til kontakt@akvadag.dk
Der er gratis adgang til arrange-
mentet.

Dansk Cichlide Selskab's
(DCS) inviterer til Cichlidedag i
Valby Medborgerhus søndag den
12. marts 2006 kl. 12-18. Der er to
foredrag af Kjell Forhmann, ét om
Malawi og ét om Tanganyika. Der-
udover holder Jens Meulengrath-
Madsen et foredrag om cichlide-
anatomi. Yderligere oplysninger på
DCS' hjemmeside på 
www.danskcichlideselskab.dk/
Entre 50 kr. for ikke-medlemmer -
gratis for medlemmer.

Den 26. marts afholdes Koi-
dag i Roskilde. - Se mere om arran-
gementet på Dansk Koiklubs hjem-
meside på http://koiklub.dk

Der er nu mulighed for farve i annoncer mod et farvetillæg på 30%

Medlemmerne inviteres med på en
tur til Avifaunas nye forretningslo-
kaler på ikke mindre end 3.000
kvm. på Egelund 11, Kollund.
De nye forretningslokaler tages i

brug den lørdag den 4. marts.
Vi mødes på Bilkas parkerings-
plads
Søndag den 5. marts kl. 9.00.
Vi deler udgifterne til bro og benzin

Tur til Avifaunas nye forretning i Kollund
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Bestyrelsen gør opmærksom på, at
årets hjemmebedømmelseskonkur-
rencer finder sted på følgende dato-
er:.
Klubmesterskaberne afvikles
Søndag den 19. marts
Medlemmer af bestyrelsen bedøm-
mer akvarierne og indstiller de bed-
ste til bedømmelse i Kredsen.
Kredsmesterskabet afvikles
Søndag den 26. marts
Dommere er Poul Petersen og Nic-
las Bardh.

DM afvikles
Lørdag-søndag den 8. og 9. april.
Dommerne til dette kendes endnu
ikke.
Der skal herfra lyde en kraftig
opfordring til medlemmerne om
at slutte op om denne aktivitet. -
At deltage i en hjemmebedømmel-
seskonkurrence er både sjovt og
lærerigt.
Seneste tilmelding ons. 15. marts.
Tilmelding til klubbens formand.
(se tlf. og email-adr. på side 15).

Hjemmebedømmelser 2006
Klub-, Kreds-, Danmarksmesterskaber

Støt klubben - Find en annoncør
En af grundene til at vi kan have et
godt og aktuelt klubblad, er den
støtte, vi får af annoncørerne.
Uden støtten fra annoncørerne, vil
vi være nødt til at bruge en større

del af

kontingent-kronerne til udsendelse
af bladet.
Hvert år falder der en eller flere
annoncører fra - også i år.
Derfor beder vi klubbens medlem-
mer om at hjælpe os med at finde
nye annoncører til klubbladet.

Annoncepriserne findes på
side 6 her i bladet og på

sponsorsiden på hjem-
mesiden (link nederst
på forsiden).
Som noget nyt kan
annoncerne nu fås i

farver mod et tillæg til
annonceprisen på 30%.
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Den er en af de smukkeste og farverigeste
små cichlider. Den er ofte i handelen. Den
er fristende, men den er ikke let at holde
eller opdrætte. Akvariets Lexikon, svensk
udgave giver den sværhedsgrad 3 hvor 5 er
den højeste. Denne artikel giver dig gode
tips fra ind- og udland om kunsten at have
sommerfugle i akvariet.

Synonymer:
Apistogramma ramirezi = oprindelige
navn givet af Myers & Harry, 1948, Papli-
ochromis ramirezi, Microgeophagus rami-
rezi, iflg. Sven Kulander staves dette navn
"mikro" og Papiliochromis ramirezi.

Oprindelse 
Microgeophagus ramirezi stammer fra
Sydamerika, helt præcis Rio Orinoco og
dens biflod Rio Meta i Colombia. 

Habitat
Vandet i dens naturlige habitat er blødt og
surt. 5,0 - 6,0. dH 5° Temperatur 25°C-
30°C.

I akvariet
Microgeophagus ramirezi holder du bedst
som par. Længden på akvariet må ikke
være <60 cm.
Den foretrækker vandværdier som i natu-
ren, men kan akklimatiseres.
Akvariet skal have tæt beplantning og sten
og / eller rødder til legesubstrat.

Adfærd
Microgeophagus ramirezi er egnet til sel-
skab. Den færdes i alle vandlag. Du skal
holde den som par. Både hanner og hunner
har lav tolerance overfor artsfæller af sam-
me køn. I legetiden er den territorie-
krævende og jager alle andre fisk bort.

Han eller hun?
Hunnen har kortere
rygfinne end han-
nen. 
Hunnens gono-
podium er
tydeligt
kortere
end

han-
nens. 
I legetiden har hun rødfarvet bug.

Hun er ofte, men ikke altid, mindre end
hannen.
Hannens 2. finnestråle på rygfinnen er
meget lang.

Foder
Småt animalsk foder. Elsker levende myg-
gelarver. Godt tørfoder som afveksling.

Opdrættet eller vildfanget?
De vildfangede er meget sarte og efter-
hånden sjældne i handelen.
Vildfangede er som så mange andre cichli-
der mere farvestrålende end deres opdræt-
tede artsfæller..
Opdrættede Microgeophagus ramirezi
kommer fra flere steder i verden. Man

opdrætter dem i Asien. Dem skal du passe
på. Iflg. det ansete britiske
blad Practical Fish Keeping
er de ofte af dårlig kvalitet.
De asiatiske opdrættere giver
dem ofte hormoner for at for-
stærke deres farver. Spørg

forretnin-

gen om hvor
deres Microgeo-

phagus ramirezi stammer fra. Du skal have
et præcist svar.
De bedste opdrættede er fra Tyskland, Hol-
land og Czekiet. 
Opdrættede er som regel blegere i farverne
end de vildfangede.

Hvad koster de?
Tropefisk har dem til kr. 49,- pr. stk.
Nogle andre forretninger sælger dem 4 stk.
ad gangen. Det kræver et akvarie af en vis
størrelse. 
Microgeophagus ramirezi kræver territori-
um og er villig til at slås for det.

Selskab
Kim DK, Foreningen Akva-Net siger om
Microgeophagus ramirezi og selskab: Jeg
havde en gang et par. De kom i selskab
med en Betta splendens, pop. Siamesisk
kampfisk. Dét skulle jeg aldrig have gjort.
Akvariet var rimelig stort, så vidt jeg
husker omkring 400 liter. Kampfisken som

var en enlig han gik regelmæssigt til
angreb på min sommerfugle han. Han fik
efterhånden alle stress symptomer. Til
sidst røg kampfisken over i et lille 45 liter
plastik akvarie, det var vel på størrelse
med fodaftrykket fra en elefant, altså som
det habitat de oftest har i naturen. Her
levede kampfisken lykkeligt i et års tid,
indtil jeg forærede ham bort. Sommerfug-
len kom sig og levede udmærket sammen
med sin hun. Desværre kom der aldrig æg
eller unger. De nåede begge en alder på
næsten 3 år, hvilket er ganske pænt for
denne fisk. [Red. bem.: Kim har helt ret i
det med alderen. Alle tilgængelige kilder
siger 2 - 3 år.]

Leg og yngel
Det lykkedes ikke for Kim DK at få som-
merfuglene i leg. Men, hvis det var lykke-
des, så ville han have oplevet dem som
substratlegere. Legesubstratet er sten og
rødder. De sidstnævnte er obligatoriske i
Kims akvarier. Vandet skal være blødt.
Kim giver mig ret i at det måske var for
hårdt. Han kalder det selv for "Århus
vand" og så er det mere til Malawi cichli-
der. 
Microgeophagus ramirezi lægger 300- 400
æg pr. kuld. De klækker efter 4 dage, nog-
le siger 3.

Den lille sommerfugl

Microgeophagus
ramirezi

Denne artikel er skrevet af @kva-nets
redaktør. Kilder: Akvariets Lexikon,
svensk udgave, 1983,
Kim DK, Foreningen Akva-Net, Brian
Clark, Finsbury Aquarium Society,
England. Eftertryk kun med tilladel-
se fra Foreningen Akva-Net © 
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9 medlemmer incl. bestyrelsen deltog i
generalforsamlingen, der havde dags-
orden ifølge lovene.
Erling, der selv påtog sig dirigent-
rollen, indledte beretningen med at
konstatere, at 2005 var et år som har
budt på mange forandringer, opgaver
og udfordringer. Der har været et
større fremmøde til fællesmøderne,
men det kniber dog lidt med fremmø-
det i undergrupperne, specielt Terrarie-
gruppen. 
Erling stillede spørgsmålet, om årsa-
gen er for mange møder, eller om de
fleste har nok i fællesmødet, hvor der
er nye temaer hver gang, og at de der-
for ikke kommer til gruppemøderne.
Det er dog ikke alle undergrupperne
hvor fremmødet er lille. - Vores nystar-
tede undergruppe Fotogruppen er ble-
vet noget af et tilløbsstykke, som både
har trukket gamle og nye medlemmer
til. - Så man kan sige, at det var lige
det, vi manglede i vores klub.
Der er også sket andre nye tiltag i VAT.
Vi har oprettet en ny hæderspokal,
nemlig Årets Herpetolog, og den
første, der kom til at stå på den, var
som bekendt Nikolaj Pærremand.
Der står mange flotte terrarier rundt
om hos medlemmerne, og man kunne
måske overveje også at indføre hjem-
mebedømmelse af terrarier i klubben.
I det forgqangne år har klubben delta-
get aktivt i mangt og meget. Arrange-
menter der kræver en del af de få med-
lemmer, der har valgt at give en hånd
med, så ønsket er, at flere medlemmer
fremover vil deltage mere aktivt i for-

beredelserne og afviklingen af kom-
mende aktiviteter. - Her tænkes på del-
tagelse i Slagelse Festuges Dyrenes
Dag og Ølstykke Akvarieforenings 25
års jubilæumsudstilling.
Kredssamarbejdet i DAU er kommet
rigtig godt i gang efter at Per overtog
formandsposten for Kreds 2-3 sidste
år, og som I har set, foregår der igen
noget lokalt, idet vi, på Kredsens veg-
ne, er vært ved en foredragsdag søndag
den 12. februar kl. 14.00 her på Hvile-
bjergskolen. - Foredraget står Max
Bjørneskov for, og det handler om
cichlider. Max har stor erfaring og eks-
pertise på et væld af cichlidearter fra
alle verdensdele, så mød op og få en
forhåbentlig hyggelig eftermiddag.
Erling sluttede beretningen med at tak-
ke annoncører, sponsorer og andre, der
gør det muligt for vores lille klub at
køre i hverdagen. 
Da der ingen bemærkninger var til
beretningen, blev denne taget til efter-
rretning og godkendt.
Regnskab:
Kassereren Mogens Nestel redegjorde
for det reviderede regnskab, der udvi-
ste et overskud på kr. 1.052,88. Der har
været en positiv udvikling i kontin-
gentindbetalingerne (ca. 1.100 kr),
hvilket skyldes flere medlemmer. Kon-
tingentstigningen der blev vedtaget
sidste år, har først virkning fra i år. Der
har været udgifter til bl.a. deltagelsen i
Slagelse Festuge. - Klubblads-regnska-
bet balancerede med et overskud på 45
kr.
Listen over klubbens aktiver var trykt

Generalforsamlingsreferat
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på bagsiden af det omdelte regnskab. -
De fleste effekter er nedskrevet til 0.
Klubbens kamera er gået i stykker, og
det kan ikke betale sig at reparere. -
Aktiverne er derfor faldet til i alt 975
kr.
Kassebeholdningen er steget fra
2.356,94 pr. 1/1 2005 til 3.409,82 pr.
31/12 2005.
Der forventes lidt større indtægter i år
p.g.a. kontingentstigningen.
Der blev udtrykt den holdning, at det
er godt at have lidt på kistepunden,
uden at det skal være en spareforening.
Klubbladet udkommer nu delvist i far-
veprint, og det kan på sigt give klubben
lidt flere indtægter fra annoncerne,
hvis annoncørerne også vil være med i
farver. - Bestyrelsn arbejder videre
med dette overfor annoncørerne, samt
arbejder på at få flere annoncører til at
støtte klubben.
Regnskabet blev herefter enstemmigt
godkendt.

Forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag
til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog uændret kontin-
gent for 2007. 
Der var nogen der mente at kontingen-
tet godt kunne sættes yderligere op, da
det vil give mere aktivitet med flere
penge at arbejde med.
Bestyrelsens forslag om uændret kon-
tingent for 2007 blev dog vedtaget.

Valg:
Kasserer Mogens Nestel blev genvalgt
for 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne
John Pærremand, terrariegruppen,

Bjarne Larsen, akvariegruppen og
bestyrelsesmedlem Jørn Bruun blev
alle genvalgt for 1 år. Johannes Noval
blev nyvalgt for 1 år
Suppleanterne Birthe Petersen, Frank
Johansen og Henrik Steiner blev alle
genvalgt for 1 år
Revisor Laila Mogensen og Revi-
sorsuppleant Hans Prammann blev
genvalgt for 1 år.

Evt.:
Mogens opfordrede medlemmerne til
at købe Fotogruppens flotte kalender,
og til at medvirke til yderligere salg
(familie, venner, bekendte o.lign.)
Der blev også opfordret til at deltage i
klubbens aktiviteter, hjemmebedøm-
melse og udstillinger. - Indtil ny har
kun to medlemmer tilmeldt sig hjem-
mebedømmelseskonkurrencen.
Erling opfordrede medlemmerne til at
bakke op om arbejdet i grupperne med
tilstedeværelse og forslag og ideer til
aktiviteter.
Der var forslag fremme om at klubben
arrangerer ture til f.eks. Tyskland og
Polen. - Det blev oplyst, at to ture for
de terrarieinteresserede er under vejs,
Erling takkede afslutningsvis de
afgående og "de gamle" for godt sam-
arbejde i bestyrelsen, og bød velkom-
men til den nye.

Referent: Per Kyllesbech Petersen.

Referatet er lettere forkortet. 
- Den fulde ordlyd kan læses eller
downloades i pdf-format på hjemmesi-
den under Aktiviteter.
www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk
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Akva-messe 2006 bliver en week-
end med masser af akvaristiske
oplevelser.
Forskellige grossister og akvarie-
forretninger vil møde frem og fra
deres stande vise hvad de beskæfti-
ger sig med. Der vil således være
mulighed for at se masser af nyhe-
der og få mere information om de
kendte ting. 
Akvarieforeninger og specialfore-
ninger vil møde frem og fra deres
stande vise hvilke muligheder og
aktiviteter de kan tilbyde. 

Desuden vil der være Danmarks
Mesterskaber i prydakvarier for
foreninger. 
Der vil være en perlerække af fore-
drag med kendte og mindre kendte
foredragsholdere for ind og udland.
Kortsagt alt hvad hjertet kan
begære at akvaristiske tiltag.
Og ikke mindst vil der også være
en  akvarieudstilling at fornøje sig
med . . .

Åbnings tider 10.00 -17.00.
Entré 30 kr.

Akvamesse 2006 i Randers 1. og 2. april

Noter
“Den har været nævnt før, men

nu kan du se hvordan den ser ud!
Jeg tænker på den flotte kalender
for hele 2006 som fotogruppen
under Vestsjællands Akvarie- og
Terrarieklub har lavet.
Se hele kalenderen måned for
måned på www.vestsj-akvarie-og-
terrarieklub.dk/kalender/2006/
Du kan bestille den via siden.
Nederst til højre er der et hyperlink
til bestilling af kalenderen. Prisen
er kun kr. 83,- og det er billigt for et
helt års glæde og nytte.”
- Sådan kunne man læse i Akva-

Nets ugebrev 8. februar. Ugebrevet
udsendes til et meget stort antal

akvarieinteresserede over hele lan-
det.
Kommentar til kalenderen fun-
det på www.akvariesiden.dk:

Vi har i dag modtaget de to
kalendere som jeg sendte bud efter,
og de er virkelig flotte. 
Jeg troede at den ene skulle have
været en gave til min svigermor,
men den har min bedre halvdel
taget til sig, han er udlært grafiker,
og når han siger noget er i top, så
ER det i top. 
Den anden kalender hænger over
mit akvarie, så den kan ses. Skal på
posthuset med girokortet nu. ·
Mange hilsner til alle jer som har
udarbejdet denne flotte kalender. 
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ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag . . . . . 9.00-17.30
Lørdag-søndag . . . . . 9.00-16.00

Alt til stenhaven
� Stort udvalg i pumper og 

filtersystemer
� Kæmpe udvalg i sump- og vand-

planter til havedammen



Formand: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk

Fotogruppen: Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Medlem: Jørn Bruun
Valdemarsgade 4, 
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 47 71
mail: jens.bruun@skovbo.dk

Sekretær/klubbladet/hjemmesiden
Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup,
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - 25 88 33 54 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Kasserer: Mogens Nestel
Overdrevsvej 9, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 07 02
Mail: mogens@nestel.dk

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

Medlem: Johannes Noval
Sørbylillevej 15,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 88
mail: johannes@noval.dk

Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
larsen_byberg@stofanet.dk

Akvariegruppen og opdræt: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16 - Mail: larsen_byberg@stofanet.dk

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

Bestyrelsen:

Kontaktpersoner:

Havebassingruppen: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69 - Mail: erlingjensen@hashoj-net.dk A
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Nye medlemmer/indmeldelse: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 57 88 - mail: helleogfrank@atix.dk

Kontingent 2006:
Voksne  . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 200 pr. år Pensionist par  . . . . . . . . . .: kr. 190 pr. år
Junior/pensionist  . . . . . . . : kr. 130 pr. år Familiekontingent*  . . . . . .: kr. 275 pr. år
*) Par/Forældre incl. hjemmeboende børn under 18 år.



Det var lidt af et tilløbsstykke,
Kredsens foredragsdag, der blev
holdt i klubbens lokaler på Hvile-
bjergskolen i Sørbymagle.
Der var folk fra Holbæk, Ølstykke,
Karlemosens Akvarieklub og fra
Sydhavsøernes Akvarieklub, og et
enkelt medlem foruden bestyrelsen
fra vores egen klub (lidt beskæm-
mende, når det var os, der stod for
arrangementet). Der var ialt 34
medlemmer fra Kreds 2-3.
Max Bjørneskov leverede et flot
foredrag om cichlider fra flere ver-
densdele.

Vellykket foredragsdag i Kredsen




