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Andre aktiviteter
Generalforsamling i DAU 
afholdes søndag den 4. 
marts 2012 kl. 13 på Dam-
havens Skole, Damhave-
vej, Vejle.

Søndag den 25. marts 2012 afholder 
DAU Region Sjælland Regionsme-
sterskaber i hjemmebedømmelse. Re-
gionen bedømmer i samme klasser 
som ved DM.

Deltagelse gennem klubber/forenin-
ger under DAU Region Sjælland.

Weekenden 31. marts - 1. april 2012 
afholdes DM i følgende klasser:
Klasse 2, Klasse 2 junior, Klasse 3, 
Klasse 4, Klasse 5, Klasse 6 og Klas-
se. 12. 
Konkurrence-reglerne kan læses på 
både DAU’s og DAS’s hjemmesider.

Møde i marts
Torsdag den 22. marts. Hjemmemøde hos Allan.
Vi mødes på Bilka Slagelses P-plads v. varmecentralen kl. 19.00.

Vi skal besøge et af  vores nyere medlemmer Allan Morgen og vi skal se om vi 
kan hjælpe med nogle gode råd til at få hans planter til at vokse noget bedre.
Tilmelding til Bjarne på tlf. 28820657 eller mail Bjarne_larsen@live.dk senest 
mandag den 19. marts.              - Vi ses -    Hilsen Bjarne

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag: .  .  .  . kl . 09 .30-17 .30
Fredag:  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl . 09 .30-18 .00
Lørdag: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl . 09 .30-14 .00

 . . . . . . . . . . . . . .Dyrecenter
Nørregade 27B - 4100 Ringsted - Tlf . .57 61 19 95
www .poppi-ringsted .dk

HVIS DYR ER DIN HOBBY 
SÅ SES VI I

Dette nummer:
• Side 3:  Møde  i marts - Andre aktiviteter
• Side 4-5:  Besøg i ny akvarieforretning i Korsør
• Side 6-9: Xenotilapia melanogenys Jumbo Makola
• Side 10-12: Poecilia reticulata (Endlers) - Endlers guppy
• Side 13-14:  Referat fra generalforsamlingen
• Side 16:  Bestyrelsen - kontaktpersoner - kontingentsatser 

Øvrige oplysninger:
Hjemmeside:   www.vatk.dk
Klubbladet:  Redaktør: Per Kyllesbech Petersen
 Ansvarshavende:  John Pærremand
 Tryk (laserprint):  Per Kyllesbech Petersen
 Stof til næste blad: Senest 19. marts (udk. i uge 13).

Støt vore annoncører 
- De støtter os

www.akvariestuen.dk
Merkurvej 4b, 4200 Slagelse

Telefon 58 52 05 68

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-tirsdag-onsdag  .  .  .  .  .  .11 .00 -17 .30
Torsdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 .00 -15 .00
Fredag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 .00 -17 .30
Lørdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 .00 -15 .00
Søndag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  lukket

Akvariereol købes
Akvariereol ca. 185 x 200 cm med plads til forskellige str. akvarier. 
Meget gerne udstyret med afløbssystem af bundgennemførte overløb 
og tilgangshaner af pvc eller lignende.

Henv.: Allan Morgen, tlf. 58 37 33 08.

http://danskakvarieunion.dk/
http://www.akvariedommer.dk/
http://danskakvarieunion.dk/
mailto: bjarnw_larsen@live.dk
http://www.poppi-ringsted.dk
http://vatk.dk
http://akvariestuen.dk
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Besøg i ny akvarieforretning i Korsør

Tekst og foto: 
Per Kyllesbech Petersen

Lørdag den 11. februar holdt en 
nystartet Akvarieforretning i Kor-
sør åbent hus.
Forretningens navn er Akvariehu-
set, og det ligger på Møllevangen 
12, 4220 Korsør.
På åbningsdagen var der stuvende 
fuldt, og der var masser af akva-
rier at se på, noget at spise og drik-
ke, og underholdning med livemu-
sik af Gaskapellet, der spiller Kim 
Larsen-numre.
Da redaktionen besøgte forretnin-
gen sidst på åbningsugen, var det 
mere moderat med besøgende, så 
der kunne tages nogen interiør-
billeder.
Også billederne af Xenotilapia me-

lanogenys på forsiden, og i artiklen 
om den på side 6 her i bladet, blev 
taget den dag.
Vi fik en hyggelig snak med Kim, 
der er forretningens daglige leder.
Forretningens speciale er Tan-
ganyika-cichlider, men der er også 
et stort udvalg af selskabsakvarie-
fisk - både almindelige og de lidt 

mere specielle 
arter.
Artiklens forfat-
ter faldt over en 
lille fisk, der var 
omtalt i sidste 
nummer af Pragt-
smerlingen, Pyg-
mægurami, Tri-

chopsis pumila, og måtte da også 
have 10 stk. med hjem til et af  
mini-akvarierne. Og så gjorde det 
heller ikke noget, at der var 50% 
på alt i åbningsugen.
Forretningen har et pænt udvalg 
af tilbehør, bl.a. energivenlige cir-
kulationspumper.
Alle akvarier, også det store ud-
stillingsakvarie, er belyst med 
LED-lamper, og sammen med de 
energivenlige cirkulationspumper 
i salgsakvarierne, er energiforbru-
get i forretningen meget lavt.
Forretningen har åbent mandag-
torsdag kl. 15-18, fredag kl. 12-16 
og lørdag-søndag kl. 10-16.
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Familie:
Cichlidae.

Xenotilapia melanogenys var indtil 
for nylig bedre kendt under navnet 
Enantiopus melanogenys, men er 
for nylig blevet flyttet tilbage til 
Xenotilapia slægten grundet de 
store ligheder med denne slægt.

Udbredelse:
Melanogenys er endemisk i Tan-
ganyikasøen. Forekommer i næ-
sten hele søen hvor der findes 
sandbund. Der er kun mindre far-
veforskelle populationerne i mel-
lem.Xenotilapia melanogenys Jum-
bo Makola er som navnet antyder 
en af de større melanogenysarter.

Biotop:
 Fisken svøm-

mer i grupper over 
sandede områder i åbent, 

ofte dybt vand. I yngleperioden 
trækker de ind på lavere vand og 
opholder sig i mere stenede områ-
der i overgangszonen.

Størrelse:
16-24 cm. Hannen er noget større 
end hunnen.

Akvariet:
Akvariestørrelse: Ikke under 325 
liter, gerne større.
Skal indrettes med grupper af sten 
og masser af åben sandbund, så 
fiskene kan udvise naturlig ad-
færd, der består i at hannen byg-
ger en cirkulær vold af bundlaget, 
som de bruger i deres ynglead-
færd.
Bundlaget skal, bl.a. på grund af 
deres fødesøgningsadfærd, derfor 
være fint, og det må ikke være for 
skarpt.

Vand:
Temperatur 23-27 °C - pH 8,0-9,5 
- GH 8-25.

Føde:
I naturen invertebrater (hvirvellø-
se dyr) som de gennemsøger sand-
bunden for.
I akvariet vil den acceptere de fle-
ste foderemner der tilbydes, men 
levende og frossent foder (artemia, 
mysis o.lign.) bør være en væsent-
lig del af  menuen.

Adfærd:
Xenotilapia melanogenys en frede-
lig art, der ikke bryder sig om sel-
skab med voldsomme og urolige 
fiskearter. Gode akvariefæller vil 

være nogle af de mere fredelige 
Tanganyika arter såsom Cypri-
chromis, Paracyprichromis, julido-
chromis og nogle Lamprologus og 
Neolamprologus arter.
Den bør holdes i en gruppe på 6-
10 fisk, gerne flere hunner end 
hanner. De er nornalt fredelige 
overfor artsfæller, undtagen når 
de er i ynglehumør. Når der er lagt 
op til leg bliver hannerne meget 
territoriale, og lader kun legevilli-
ge hunner komme ind i  reviret. 

Kønsforskel:
Hannen er normalt større end 
hunnen og har længere ryg og gat-
finne end hunnen. Hannen er me-
get mere farverig når den er i lege-

Xenotilapia melanogenys 
Jumbo Makola

Tekst og foto: 
Per Kyllesbech Petersen

Det indsatte billede viser en 
Xenotilapia melanogenys i legedragt
(foto fundet på Nettet)
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dragt. Bug, bryst- og gatfinner og 
dele af næsepartiet bliver dybt 
sorte.

Opdræt:
Opdræt er ikke særlig svært, men 
det tilrådes at købe unge fisk til 
avlsformål, da fisk ældre end 2-3 
år synes at blive mindre fertile. Xe-
notilapia melanogenys er hunlig 
mundruger, d.v.s. at hunnen tager 
æggene op i munden og beholder 
dem indtil ungerne er fritsvøm-
mende. 
Akvariet bør være mindst 120 cm i 
længden og sat op med masser af 
fri sandbund. Hvis der er flere 
hanner i akvariet opdeles akvariet 
med grupper af sten som vil danne 
naturlige revirgrænser mellem 
hannerne og deres “sandborge”. 
Vandværdier: Hårdt og alkalisk 
med en pH på 8,0-9,0, og en tem-
peratur på 25-27 °C.
En betingelse for at holde fiskene i 
god ynglekondition er at sørge for 
en god, varieret kost, og hyppige 
vandskift.
Hannen vil udgrave en fordybning 
i det område, han har udset sig 
som gydeplads men en vold uden-
om. “Borgen” kan variere lidt i 
størrelse og form afhængig af 
pladsforholdene. Han vil cirkulere 
omkring i denne; han vil vise in-
tense farver, og forsøge at lokke 

hunner ind i området for at parre 
sig med dem. Når en hun er villig, 
vil hun nærme sig gydepladsen og 
lægge sine æg i fordybningen, så 
hannen kan befrugte dem, hvoref-
ter hun samler dem op i munden.
Hunnen vil bære kuld på 10-80 æg 
i op til 4 uger før hun slipper de nu 

fritsvømmende unger ud. Hun vil 
ikke tage føde til sig i den periode 
og det er let at se at hun går med 
unger på grund af hendes udspi-
lede mund. 
Hvis en hun bliver stresset, kan 
hun spytte kuldet ud for tidligt, el-
ler sluge ungerne. 

Det er ikke tilrådeligt at flytte en 
hun med unger i munden til et an-
det akvarie, da en hun der har væ-
ret for længe væk fra gruppen, kan 
miste sin position i den naturlige 
hakkeorden i gruppen. 
Ungerne er store nok til at accep-
tere artemia nauplier, mikroorm 

og knust flagefoder fra den dag de 
frigives; men da ungerne er et let 
måltid for de andre voksne fisk i 
akvariet, tilrådes det at flytte dem 
til et separat akvarie.

Noter:
Xenotilapia melanogenys lever i 

store træk på samme måde som 
Geophagus arter ved at de vil fil-
trere sand gennem sine gæller for 
at udtrække hvirvelløse dyr og an-
det spiseligt skjult i bundlaget. 
Den var indtil for nylig klassifice-
ret i slægten Enatiopus og er stadig 
navngivet som sådan i meget af 
den tilgængelige litteratur. Der er 
små geografiske variationer i far-
ve, men disse er ikke store.
Der er meget der tyder på at Xeno-
tilapia melanogenys lever i de sam-
me flokke livet igennem.
Dette kan have relation til den 
korte aktive gydnings-periode hos 
denne art (sædvanligvis mindre 
end 2 år). I naturen dannes der 
store sværme af unger når hun-
nerne frigiver deres yngel, som 
derefter svømmer og vokser op 
sammen. De opnår derved seksuel 
modenhed på omkring samme tid, 
og det er med til maksimere avls-
potentialet i gruppen.
Xenotilapia melanogenys er en 
ganske nervøs fisk og den kan rea-
gere meget voldsomt ved hurtige 
bevægelser uden akvariet, eller når 
lyset bliver tændt og slukket.
Xenotilapia melanogenys er også 
følsom over for dårlige vandfor-
hold, og regelmæssige vandskift er 
afgørende for fiskenes helbredstil-
stand.

Kilde: Seriosly Fish.
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Endlers guppy 
Version 2.0
25. marts 2006 blev Endler’s guppy ende-
lig anerkendt som en selvstændig art. Til 
da havde diskussionen raset om det er en 
guppy eller en selvstændig art. Nu har 
den fået sit eget navn Poecilia reticulata 
(Endlers), synonym P. wingei.
Man ved ikke meget om den i naturen. 
Det ligger fast at den lever i Venezuela, 
nærmere betegnet på den bjergrige Paria 
halvø, der strækker sig helt over mod Tri-
nidad. Desuden lever den i Laguna de 
Patos ved byen Cumana. Begge lokalite-
ter er i Sucre provinsen i det nordøstlige 
Venezuela.

Billedet viser udsigt over Paria halvøen, 
Peninsula Paria, i Venezuela. 

Om den er endemisk i Venezuela vides 
ikke. Paria halvøen og Trinidad har en 
gang hængt sammen. Flora og fauna er 
den samme, der er faktisk kun 11 km 
mellem halvøen og Trinidad, som aldrig 
må kaldes for Venezuela. 
Sammen med Tobago er den en selvstæn-
dig republik, der politisk og kulturelt 
ikke har megen lighed med fastlandet. 

Privat og uden dokumentation vil jeg på-
stå at Endler’s guppy sandsynligvis også 
lever på Trinidad, hvis flora og fauna har 
langt mere tilfælles med det sydameri-
kanske fastland end med de øvrige cari-
biske øer. 
I naturen i Venezuela lever den i sump-
områder. Der er tale om udpræget brak-
vand. Det er mangrovesump. Tilsvarende 
findes i øvrigt også på Trinidad. 
Saltprocenten i vandet varierer mellem 
tørtid og regntid.
Vandet i den naturlige biotop er alge-
fyldt. Temperaturen er med sine 27ºC-
30ºC, varmere end guppyer plejer at fore-
trække. 
Laguna de Patos er i øvrigt i stigende 
grad forurenet af spildvand fra den nær-
liggende by Cumana. 

Historik
Poecilia reticulata (Endlers) blev første 
gang beskrevet 1937. 
Derefter blev den næsten glemt. I 1975 
beskrev biologiprofessor John A. Endler 
den. Den fik navnet Endler’s guppy, men 
aldrig noget videnskabeligt navn. Poeci-
lia species ”Endlers” er ikke noget viden-
skabeligt navn.
John Endler glemte i øvrigt alt om sin 
opdagelse og var mildt sagt forundret da 
han hørte om den succes ”hans guppy” 
havde fået. 
Det følgende er en oversættelse af en e-
mail fra John A. Endler til Richard Sex-
ton - Professor Endler skriver: 
Jeg opdagede disse fisk i Laguna de Pa-
tos, nær Cumana i det nordøstlige Vene-
zuela, i 1975. De er faktisk fundet i 1937 
af Franklin F. Bond, men på det tids-
punkt vidste jeg det ikke. 
De blev fundet i varmt vand, 27ºC-30ºC. 

Vandet var klart grønligt og hårdt. Bio-
topen var en lille sø. Den oprindelige be-
stand var meget mere sammensat end de 
som vi ser i akvariet. 
”Endlers poecilia” kom i handelen via 
Klaus Kallman fra New York Aquarium 
som fik dem via afdøde Donn Eric Ro-
sen. D.E. Rosen var den førende taxono-
miske ekspert på området tandkarper. 
Meningen var at han skulle navngive 
dem, men desværre døde han før de fik et 
videnskabeligt navn. 
Klaus videregav dem til akvarister og 
navngav dem med pop navnene ”Endlers 
Livebearer” eller Endlers Poecilia”, uden 
at fortælle mig om det. Det skulle være en 
overraskelse. 
Først under et besøg i England i midt 
80erne hørte jeg om det.
Det både overraskede og skuffede mig at 
se hvor meget af deres oprindelige farve-
pragt der var gået tabt p.g.a. indavl. Den 
vilde form har ikke altid dobbelt sværd, 
men langt mere varierede farvemønstre. 
Nogle har sorte brystfinner.
Fælles for alle er smukke metalgrønne 
pletter. Dette uanset fiskens størrelse, 
form, plads i rangorden. Skønt de varie-
rer meget er der ikke så stor variation 
som hos vilde guppyer, men meget mere 
end man ser hos P. picta og P. parae, som 
er dens nærmeste 
slægtninge. 
De lever kun 2 
steder i Venezue-
la. Den ene loka-
litet, Cumana, 
ligger ved siden 
af  byens losse-
plads, så de kan 
være uddøde i na-
turen. Det burde 

undersøges. 
Den anden lokalitet, hvor jeg kun har 
hørt om dem, aldrig set på Paria halvø-
en.
Med bedste hilsener
John A. Endler 
Professor of Biology 

Varianter
I naturen fandt man en del varianter. 
Fælles for alle er at han er farvet over hele 
kroppen. Omkring 20% har sorte bryst-
finner. Hannen kan have sværd både over, 
under eller dobbelt. En del af  varianterne 
er kun fundet enkelte gange. 
I akvariet findes en del krydsninger alm. 
guppy/Endlers.
Desuden forekommer der nu at stort an-
tal kydsningsvarianter Endlers/Endlers.
Der forestår et meget stort udredningsar-
bejde.
Med sin størrelse på 4 cm (hunner) er 
Endler’s guppy mindre end sine næsten 
navnefæller. Hannerne bliver som regel 
2-2,5 cm. Dette skyldes at den ikke er 
gjort til kulturfisk i nævneværdig grad 
selv om fiskedesignerne er begyndt at 
krydse. 

Sådan ser Endlers guppy ud. Billedet viser 
2 hanner i naturform.
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For profittens skyld går man gerne natu-
ren i bedene. 

I akvariet 
Det ligger dog helt fast at Poecilia reticu-
lata (Endlers) er en ret fordringsløs fisk 
der gerne leger og yngler. Kuldet er på 
omkring 20 unger – hvis moderen har 
født flere gange. Hos førstegangsfødende 
er kuldet betydeligt mindre.
Der er ingen yngelpleje, men forældrene 
efterstræber ikke ungerne i udpræget 
grad. 
Der skal dog være skjulesteder i form af 
fintløvede og tæt voksende planter. 
Se afsnittet om han    hun? 
Akvariet behøver ikke at være så stort. 
Vandværdierne siger PH 7 – 8. Tempera-
tur 24ºC-27ºC. Der skal være tætbeplan-
tet og helst mange flydeplanter. 
Væksten er større ved høj temperatur, 
men det er jo ikke et dambrug du driver 
så ikke >27ºC, tak. Jo højere temperatur, 
jo kortere levetid. 
Dæmpet belysning. Levealderen er et års 
tid. I nogle tilfælde helt op til 2 år, men så 
er den også gammel. 

Foder 
Det er ikke noget problem. Den er næ-
sten altædende. 
  
Billedet viser et Endlers guppy par.

Han eller hun? Og hvad deraf følger
Iflg. flere svenske kilder kan hannen være 
aggressiv mod hunnerne.
Som en skriver ”Hans liv er at æde og 
jagte hunner”. Det tilrådes at holde få 
hanner og væsentligt flere hunner, så de 
enkelte hunner kan få fred for hans ener-
giske tilnærmelser.
Når hun kommer i gang med at føde sker 
det regelmæssigt hver 4. uge. 

I handelen
Primo oktober 2009 kunne den købes 
hos privat opdrætter til kr. 10,- eller 10 
stk. kr. 75,-.
Den er ikke så almindelig i forretninger-
ne, men ses af og til i forretninger med 
stort sortiment.

Uafklarede spørgsmål
Selv om Poecilia reticulata (Endlers) er 
anerkendt med eget navn og beskrivelse 
er der alligevel mange uafklarede spørgs-
mål.
Er den alligevel bare en krydsning? Skep-
tikere hævder at den er en ganske almin-
delig guppy, måske en mutation. Andre 
mener at den er en krydsning mellem en 
oprindelig Poecilia wingei og den almin-
delige guppy Poecilia reticulata. 

Denne artikel er skrevet af @kva-
net’s redaktør i samarbejde med 
Knud-Erik Jensen, Foreningen Akva-
Net.

Copyright Foreningen Akva-Net. 
Gengives her med tilladelse fra For-
eningen Akva-Net.

Referat fra generalforsamlingen
4 medlemmer deltog i generalforsam-
lingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Pkt. 1: Valg af referent:
Per Kyllesbech Petersen blev valgt til 
referent.
Pkt. 2: Valg af dirigent:
På grund af det lille fremmøde påtog 
formanden sig opgaven som dirigent.
Pkt. 3: Formandens beretning:
Formand John Pærremand fremlagde 
derefter beretningen.
Beretningen lød således:
Januar 2011 – Vores første møde blev 
aflyst på grund af vinteren og meget 
lidt respons fra medlemmer.
Februar startede som sædvanlig med 
generalforsamling, som blev det sid-
ste møde på skolen i Sørby,  da det 
blev besluttet på generalforsamlingen 
at vi havde for få deltagere til møder-
ne i skolens lokaler. Vi aftalte at prøve 
at holde hjemmemøder for at se om 
det kunne lokke flere medlemmer til. 
Der var i alt 8 medlemmer til general-
forsamlingen inkl. bestyrelsen.                          
Marts DAU og regionen afholdt 
hjemmebedømmelse. Vi deltog ikke. 
Ølstykke løb med DM i Kl. 2 og Kl. 2 
junior. 
Helle og Frank var vært ved et hjem-
memøde hvor vi så deres store salt-
vandsakvarie. Super stort og tungt/
flot akvarium. 
Redaktøren efterlyste medlemsartik-
ler i klubbladet og Jens V. Bruun 
sendte en del artikler til bladet. 
Hjemmesidens layout blev opdateret 
til det udseende den har i dag.

April Bjarne havde arrangeret tur til 
Fyn, 10 medlemmer deltog. De be-
søgte Vissenbjerg Terrarium, Salt-
vandsbutikken Akvarie Fyn, Plan-
torama og Fyns Akvarie Forum.
Maj-Juni-August Havebassinmøder 
blev gennemført efter planen; men vi 
fik ikke annonceret i bladet, da det 
var svært at finde besøgs-steder inden 
bladet kom i trykken. Sæsonkalende-
ren kunne senere hentes på hjemme-
siden.
Sæsonen startede hos Lis Nordgaard, 
der har et lille bassin i sin rækkehus-
have. Mødet den 26. maj i Stenhaven 
i Vedde druknede i regn, men en del 
deltagere mødte op alligevel. Et af 
sæsonens andre højdepunkter var 
mødet hos Rita Møller i Hallebyore 
ved Jyderup. Derudover var havebas-
singruppen i Vordingborg og Skæl-
skør. Sidste møde blev flyttet til for-
manden, da vi fik aflysning fra 
Tommy Poulsen i Korsør.
August Sommerfest blev afholdt hos 
Helle og Frank og blev afviklet ”i god 
ro og orden”. 
Vi var 8 medlemmer som var parke-
ringsvagter ved Tropebyens indvielse 
af den nyerhvervede grund. Det gav 
klubben en indtægt på kr. 2.000,-. 
Spændende projekt, Tropebyen.
September Vi besøgte en nystartet 
forening: Gersagerparken Akvarie-
forening. Mange flotte akvarier.
  Terrariegruppen besøgte Max Bjør-
neskov og så hans flotte terrariehus. 
Her er mange dyr at se. Regionen af-
holdt Akvadag, hvor Bjarne holdt 

mailto: bjarnw_larsen@live.dk
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Vestsjællands
største udvalg

foredrag om rejer, og Århus Akvarie 
forening fejrede 75 års jubilæum med 
en udstilling.
November Rejeshoppen holdt Akva-
riemesse i Køge vi var nogle medlem-
mer som var nede og se på det.
Hjemmemøde i Fensmark hos et 
medlem af Gersagerparken. - Mange 
deltog.
December Julemødet blev ændret til 
en julefrokost for alle i Klubben. År-
sagen til ændringen var at der kun var 
ét medlem der deltog sidste år udover 
bestyrelsen. Julefrokosten kunne 
mønstre 12 medlemmer. Lis Nord-
gaard lagde hus til et rigtig hyggeligt 
arrangement.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til 
at takke hele bestyrelsen for godt 
samarbejde.
 Tak til Johannes for det store arbejde 
han har lagt for dagen, mens han har 
været kasserer i klubben. 
Til vores sekretær og redaktør som 
yder et kæmpe arbejde for klubben, 
både med blad og hjemmeside og me-
get mere. Du skal have et stort tak for 
alt det arbejde du yder.
Ingen havde bemærkninger til beret-
ningen der derefter blev enstemmigt 
godkendt.
Pkt. 4: Fremlæggelse af regnskab:
Kasserer Johannes Noval var forhin-
dret i at deltage i generalforsamlin-
gen. I hans sted gennemgik sekretæ-
ren det reviderede og underskrevne 
regnskab.
Regnskabet viste et overskud på 
1.822,14.
Klubbens bank- og kassebeholdning 
var ved regnskabsårets udløb på 
21.320,66 kr.

Regnskabet kan ses i sin helhed på 
klubbens hjemmeside når man er log-
get ind som medlem.
Der var ingen bemærkninger til regn-
skabet der herefter blev enstemmigt 
godkendt.
Pkt. 5: Indkomne forslag herunder 
fastsættelse af kontingent: 
Der var ingen forslag indkommet.
Bestyrelsen foreslog uændrede kon-
tingentsatser. - Uændret kontingent 
blev vedtaget.
Pkt. 6: Valg:
a. Kasserer: 
Mette Pærremand nyvalgt for 2 år 
(det reviderede regnskab blev overgi-
vet til den nyvalgte kasserer)
b. Bestyrelsesmedlem: 
Frank Johansen  genvalgt for 1 år
Bjarne Larsen genvalgt for 1 år
c. Suppleanter: 
Birthe Petersen genvalgt for 1 år
Lis Nordgaard genvalgt for 1 år
d. Revisor: 
Laila Mogensen  genvalgt for 1 år
e. Revisorsuppleant:
Helle Johansen nyvalgt for 1 år
Pkt. 7: Evt.:
John omtalte mulighederne, fordele 
og ulemper, i forbindelse med en 
CVR-registrering af klubben.
Som registreret forening er det muligt 
at søge fondsmidler til projekter og 
der vil være tættere kontakt til kom-
munen.
Der var enighed om at drøfte emnet i 
den nye bestyrelse.

Derefter afsluttedes generalforsam-
lingen.

Referent: Per Kyllesbech Petersen.

http://bonniedyrecenter.dk/find-naermeste-butik/sjaelland/slagelse/
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Formand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: paerremand@atix.dk

Bestyrelsen:
Næstformand: Jens Bjarne Larsen
Opdrætsregistrator 
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57
Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Kasserer: Mette Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56
Mail: paerremand@atix.dk

Medlem: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00
Mail: helleogfrank@atix.dk 

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

Kontaktpersoner:
Nye medlemmer/indmeldelse samt saltvandsgruppen: 

Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse

Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Akvariegruppen og opdræt: 
Jens Bjarne Larsen, Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57 - Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Terrariegruppen: 
John Pærremand, Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76 - Mail: paerremand@atix.dk

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

Havebassingruppen: 
John Pærremand, Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76 - Mail: paerremand@atix.dk K
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Suppleanter: 
Birthe Petersen Tlf. 57 61 70 41 birthe@kyllesbech-petersen.dk
Lis Norgaard Tlf. 58 52 02 19 lisnordgaard@yahoo.dk 

Klubbens postadresse er formandens


