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Sphaerichthys osphromenoides. Chokoladegurami. Foto: jjphoto.dk.
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• Side 4-6:  Hjemmesiden opgraderet og redesignet
• Side 8-9: Chokoladegurami - Sphaerichthys osphromenoides opdræt
• Side 10-13: Generalforsamlingsreferat
• Side 14: Forårets og sommerens aktiviteter
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Hjemmeside:     www.vatk.dk
Klubbladet:  Redaktør:  Per Kyllesbech Petersen
  Ansvarshavende:  John Pærremand
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  Stof til næste blad: Senest 20. marts (udk. i uge 14).
Hent/se annonceprisliste på . . . www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf

Hjemmemøde hos Jimmy Steiner
tirsdag den 10. marts kl. 19.00
Vi mødes på Bilka Slagelses P plads (ved  varmecentralen)

Støt vore annoncører - De støtter os

Oversigt over kommende aktiviteter
Udpluk fra hjemmesidens årskalender

Hjemmebedømmelse afholdes 29. marts 2015
Tilmeldingsfristen til klubbens og DAU Regionens hjemmebedømmelseskonkurrence er 
mandag den 2. marts 2015. 

Tilmelding sendes til klubbens sekretær på mail til:  per@kyllesbech-petersen.dk

Tilmeldingsskema kan downloades på VATK’s og DAU Region Sjællands hjemmesi-
de. - Skemaet udfyldes og sendes til ovennævnte mailadresse.

Efter bedømmelserne offentligør Regionen resultaterne fra bedømmelserne, og klub-
bernes/foreningernes bedømmelsesansvarlige tilmelder de akvarier de ønsker skal gå 
videre til DM-bedømmelserne, der finder sted i weekenden 11.-12. april 2015.

Vi skal besøge Jimmy Steiner der bor i Dalmose. Jimmy er ved at 
indrette et akvarie som han kunne tænke sig, på sigt, at deltage i 
hjemmebedømmelse med. Vi skal på mødet prøve og se om der er 
ting der kan ændres/forbedres i akvariet, og vi vil gennemgå hvor-
dan man kan nå tættest på de 100 point.
Tilmelding senest 8. marts på mail Bjarne_larsen@live.dk eller tlf./
sms på 28820657.

http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
http://www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf
mailto: per@kyllesbech-petersen.dk
http://vatk.dk
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=16
http://danskakvarieunion.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=16
mailto: Bjarne_larsen@live.dk
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag . . .10.00 -17.30
Lørdag - søndag . . .10.00 -15.00

ALT TIL HAVEBASSIN

Vestsjællands
største udvalg

Scan eller klik på
qr-koden

og se månedens tilbud

www.bonniedyrecenter-slagelse.dk

Hjemmesiden opgraderet 
og redesignet

Klubbens hjemmeside
vatk.dk
Blev den 23. februar lagt op i nyeste 
og sikreste Joomla-system - 3.3.
Skabelonen som hjemmesiden frem-
vises i ligner (næsten) sig selv, men 
der er lavet nogle væsentlige ændrin-
ger.
Ændringerne tager hensyn til at flere 
og flere bruger tablet og smartphone 
til at »gå på nettet« med.
Skabelonen er gjort lidt smallere, og 
vi er gået væk fra bloklayoutet med to 
kolonner.
Vi har lagt hovedmenuen op i toppen 
under sidens hoved med logo og 
navn.
Hovedmenuen er skåret ned til 7 ho-
vedemner, og nogen af undermenu-
erne har skiftet plads.
Vi har også lavet et »knap-panel« 

øverst på de sider hvor det kan lade 
sig gøre for at lette adgangen til un-
dermenuerne på en smartphone, hvor 
hovedmenuerne er samlet i et lille fir-
kantet symbol under sidehovedet.
På PC og tablet i bredformat virker 
de 7 hovedemner med traditionelle 
»drop-down« menuer med link til un-
dermenu-emnerne.

De 7 hovedmenuers undermenuer
Om os:
Bestyrelsen - Navn, adresse, tlf. m.m.
Kontakt klubben - kontaktmail-link 
og -formular til kontakt med klub-
bens medlemsansvarlige, samt oplys-
ninger om kontingentsatser.
Nyhedsbreve - Læs, tilmeld eller fra-
meld klubbens nyhedsbreve.
Interessegrupper - Se hvilke aktivite-
ter der har været i grupperne tidligere, 

http://vatk.dk
http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://vatk.dk
http://www.bonniedyrecenter-slagelse.dk/?pid=32
http://bonniedyrecenter-slagelse.dk
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Koldekildevej 15 - 4000 Roskilde
Telefon: 4675 6595 - Email: info@superkoi.dk

Vores
 online butik

 er åben hele året
Se vores åbningstider på www.superkoi.dk

Mød os også på:  Facebook.com/superkoiroskilde

IKEDA godbidder til akvarie- 
og havedamsfisk
Frysetørrede naturlige fødeemner til 
akvariets og havedammens fisk.

Artemia - Krill - Mysis - Tubifex m.m.
Ikeda indeholder en velafbalaceret form for ernæring 
til alle akvarie- og havedamsfisk. - Fiskenes naturlige 
farver fremmes bl.a. grundet indholdet af astaxanthin.

Fås i forskellige varianter:
1 liter  med én af ovennævnte slags . . . . . . kr. 79,-
4 varianter i en 6 liters spand . . kr. 299,-

og for Havebassingruppens vedkom-
mende, Kalender for gruppens for-
års- og sensommer aktiviteter.
Regionssamarbejdet - er en side der 
henviser til Dansk Akvarieunions og 
DAU Region Sjællands hjemmesider.
Medlemsside:
På medlemssiden kræver nogle af si-
derne indlogning. - Det gælder de si-
der hvor medlemslister, bestyrelses-
mødereferater, årsregnskaber og  
bogudlånsliste vises.
Fra medlem til medlem - Siden viser 
køb og salgs annoncer fra medlems-
bladet (medlemmernes egne annon-
cer). - Siden kan ses af alle.
Referater og vedtægter - Generalfor-
samlingsreferater og vedtægter kan 
ses af alle. Bestyrelsesmødereferater  
og årsregnskaber kræver login.
Medlemsblad
Under rubrikken er der flere oplys-
ninger om bladet, bl.a regler og priser 
for annoncering. Der er også kald af 
blade fra en »thumbnail«-oversigt og 
til »flippingbook-fremvisning« af de 
senere årgange (fra 2010 og frem).
Medlemsbladets side er opdelt i 4 un-
dermenuer
Seneste årgang - dette års blade i pdf.
Tidligere årgange - blade i pdf fra 
1997- til og med sidste år.
Artikeloversigt - Oversigt over artik-
ler om fisk, planter, dyr, foder, indret-
ning af akvarier/terrarier m.v., der 
har være bragt i Pragtsmerlingen.
FlippingBook - FlippingBook-frem-
visning af blade fra 2010 og opefter.
Aktuelt
Under denne hovedmenu lægges det 
mest aktuelle stof, der tidligere lå på 
Forsiden og under Nyt fra klubben.

Arrangementer - Her ligger de arran-
gementer der laves af andre i hobbyen 
i det omfang vi får kendskab til dem.
Årskalender - Årets aktiviteter vises i 
årskalenderformat med mulighed for 
at vælge andre fremvisningsformer.
Ved klik/peg på aktivitetslinkene vi-
ses en detaljeret tekst om aktiviteten 
og evt. henvisning til yderligere infor-
mation (Kommende aktiviteter udgår 
da den ikke længere er relevant).
Arkiv
Den tidligere rubrik Nyt fra klubben 
vises her sammen med uaktuelle ny-
heder fra rubrikken Aktuelt.
Fra forsiden på gamle side - Her kan 
de artikler der tidligere blev vist på 
forsiden ses.
Konkurrencer -  oversigt over hvilke 
klubkonkurrencer der bliver og har 
været afholdt. 
Hjemmedømmelser - Resultater fra 
klubkonkurrencer.
Opdrætskonkurrence - Oplysninger 
om hvordan man deltager i DAUs 
opdrætskampagne.
Årets bedste pokalerne - Oversigt over 
hvem der har haft klubbens vandre-
pokaler.
Trykt fotokalender - I perioden 2006-
2010 udgav klubbens fotogruppe en 
ophængskalender med billeder, grup-
pen har taget. Kalenderne kan ses år 
for år - måned for måned.
Links
Linkskald i mange kategorier, både 
interne og eksterne links.
Login, Hvem er online, Annoncører
Nederst på alle sider vises et login-
modul, Hvem er online og Bannere fra 
Pragtsmerlingens annoncører med 
link til disses hjemmesider.

http://www.superkoi.dk
http://facebook.com/superkoiroskilde
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Chokoladeguramien Sphaerichthys 
osphromenoides er kendt for at være 
svær at opdrætte, men det kan lade 
sig gøre. I medlemsbladet for Halifax 
Aquarium Society i Canada har 
Tommy Cash beskrevet sit opdræt af 
denne gurami. 
@kva-net (og dermed Pragtsmerlin-
gen) har fået tilladelse til at bringe 
Tommys beretning på dansk. 
Tommy skriver: 
Jeg havde et par gående i et special 
akvarie med værdierne: 
Dh 5, Carbonathårdhed 0,5, Ph hav-
de jeg sænket til 6,5 med egebark. 
Temperatur 24ºC. 
Vandet var regnvand, som jeg først 
filtrerede over tørv, siden over et kul-
filter. 
Jeg har det klare indtryk, at luften 
her i Halifax er alt for forurenet til at 
regnen kan være ren. Dette gælder 
sikkert også i andre storbyer og indu-
striområder, der er jo intet filter un-
der skyerne.
Hos deres tidligere ejer havde mine 
chokolade guramier havde gået i et 
selskabsakvarie med noget andre 

værdier. Det var tydeligt, at det spe-
cielle akvarie passede dem. De kvit-
terede med at vise deres skønneste 
farver.
Der var en række tilløb til leg. Parret 
svømmede tæt omkring hinanden og 
så skete der ikke mere. De var sky og 
gemte sig ofte mellem planter eller 
bag de to trærødder, som var den cen-
trale del af  mit akvarie.
Efter lidt over et halvt år skete der 
noget. En aften svømmede de i den 
sædvanlige rundkreds, det var altid 
om aftenen. Jeg iagttog dem stille og 
denne gang blev det mere end bare 
svømmeturen.
De stod med hovedet let nedadbøjet 
og foretog ensartede kyssende bevæ-
gelser. 
Mere skete der ikke, men nogle dage 
efter søgte de ind under en skyggefuld 
plante.
En lille sugemalle, som var den eneste 
fisk i akvariet, bortset fra det omtalte 
par, blev skånselsløst fordrevet hvis 
den kom i nærheden. Begge, men især 
hannen reagerede mere aggressivt på 
synet af denne lille fisk.

Der gik et par timer så begyndte skin-
legen. Fiskene slyngede sig tæt om-
kring hinanden. Hannen gled ud af 
denne omslyngning i skrå retning 
med kurs mod overfladen. Hans far-
ver ændrede sig bemærkelsesværdigt. 
De blev bare blegere og blegere, til 
sidst var han næsten spøgelsesagtigt 
hvid. Hvis han havde ligget på bun-
den kunne man tro, at han var død. 
Dét var han ikke, tværtimod! Efter et 
par timers leg afsatte hunnen om-
kring 40 æg, som han straks befrug-
tede.
Hun samlede dem op og stor var min 
glæde - men den varede ikke længe.
To dage senere havde hun spyttet dem 
ud. 5 uger senere så jeg at hun tyde-
ligvis var tyk om munden! Nyt håb -
og ny skuffelse - hun beholdt dem 
ikke.
Men 3. gang er lykkens gang. Med 
samme interval: Ny leg, samme 
mængde æg med samme udseende = 
gullighvid farve, str. 1,5 mm. 
Som de foregående gange stod parret 
1-2 min. over æggene, så tog hunnen 
de fleste op i munden. Jeg vil tror at 

det har været noget over halvdelen. 
Resten lod hun ligge til hannen, som 
ivrigt åd dem.
Legen havde et efterspil. I de første 2-
3 timer vogtede hannen intenst over 
hunnen. Han svømmede tæt omkring 
hende, nærmest som en beskyttende 
adfærd?
Ved fodring mindede hendes adfærd 
om hvad man ser hos mundrugende 
cichlider. 
Hun skulle lige kigge på foderet, snu-
se, vende rundt - det var fristende, 
men ikke en bid i munden. Rugetid er 
også her = fastetid.

Sådan opfødte Tommy ungerne 
Da hunnen havde ruget i 18 dage fan-
gede jeg hende op fra legeakvariet. 
Hun kom i et lille yngle akvarie, her 
gik hun nogle få timer, så slap hun 
alle ungerne ud. Der var 20 i alt, de 
dannede en tæt stime i vandets øver-
ste lag. 
Størrelsen var knap 4 mm. Farven 
sort, men med et smalt, lyst bånd ved 
rygfinnen og ved hovedet. Startfode-
ret var små cyclops. De tog dem helt 
uden problemer og væksten forløb 
hurtigt og godt. 
På 2 måneder var de næsten 3 cm. 1 
måned gamle havde de voksenfarve 
og lignede næsten små kopier af de-
res forældre.



Dansk version v.
@kva-net’s redaktør.
Copyright Foreningen Akva-Net. 
Gengives her med tilladelse fra 
Foreningen Akva-Net.

Chokoladegurami - leg og opdræt

Version 2.0

Tekst: Akva-Net
         Fotos: JJPhoto.dk

http://www.akva-net.dk/
http://www.akva-net.dk/
http://akvariefoto.dk
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11 medlemmer deltog i generalfor-
samlingen.

Der var følgende dagsorden:
1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
 herunder fastsættelse af 
 kontingent
6. Valg af:
 a. Formand for 2 år
 b. Sekretær for 2 år
 c. To bestyrelsesmedl. for 1 år
 d. To suppleanter for 1 år.
 e. En revisor for 1 år
 f. En revisorsuppleant for 1 år
7. Eventuelt.

Ad pkt. 1: Valg af referent:
Per Kyllesbech Petersen blev valgt til 
referent.

Ad pkt. 2: Valg af dirigent:
Frank Johansen blev valgt som diri-
gent.

Ad pkt. 3: Formandens beretning:
Formand John Pærremand fremlagde 
beretningen:
John gennemgik årets begivenheder i 
både klubben, DAU og i hobbyen 
som helhed.
Januar - Hjemmemøde hos Kamilla 
og Kim Arlet, som er ved at opbygge 
et 960 liters akvarie. Kim ville lave 
dekoration dertil.  Per Kyllesbech 

holdt sit foredrag om opbygning af 
dekorationer i Alfix på mødet. 
Udflugt: Søndag den 26. januar var vi 
på tur til Den Blå Planet. 25 tilmeldte. 
En spændende tur med rundvisning 
bag kulisserne.
Februar - Generalforsamling i VATK 
og i DAU - Vejle afholdt Akvarie 
Messe - Hjemmemøde hos Jan Lodal 
hvor vi så hans frøterrarier og hans 
flotte akva-terrarie.
Marts  - Hjemmemøde hos Helle og 
Frank, hvor Frank stolt viste sit store 
saltvandsakvarie frem og sine opdræt 
af søheste. Frank fortalte også hvor-
dan han afskaller atemia.
Klubben og regionen afholdt hjem-
mebedømmelse. Allan Morgen fra 
VATK deltog og vandt klubmester-
skabet, samt blev regionsmester i 
Klasse 2.
April - Hjemmemøde hos Bjarne, 
hvor vi bl.a. så hvordan han holder 
rejer. Bjarne fortalte om hvordan han 
får de gode resultater. - DM i Hjem-
mebedømmelse. Allan Morgen deltog 
og vandt DM i Klasse 2.
Maj - Havebassinmøde. Turen gik til 
Plantorama, en meget stor butik i 
Hillerød. 
Forårsturen blev holdt som et besøg i 
Københavnske akvariebutikker, Fik-
ken, Neonfisken, Bonnie i Rødovre 
og 1 butik i gåafstand fra Fikken, der 
hedder Malawi Amager. Vi sluttede 
af i en park ved Neonfisken (Utter-
slev Mose), hvor vi i spiste vores med-
bragte mad. Vi var fire biler af sted.

Juni - Vi var på besøg hos Ole Chri-
stiansen i Strøby, der har et havebas-
sin med bl.a. koi’er – Vi kiggede også 
indenfor og så Oles akvarier med 
blandt andet diskus.
 Vi var også på besøg hos Lis Nord-
gaard i Slagelse, der har et lille have-
bassin i sin lille rækkehushave. Super 
hyggeligt møde. Vi fik også en lille 
akvariesnak om husets akvarier.
Aflysning hos Lundemann. I stedet 
havde Nikolaj arrangeret en tur til 
Gitte Petersen i Bildsø, som havde et 
meget stort bassin, med tilhørende 
pumpehus. Til dette møde var vi rig-
tig mange deltagere. August - Besøg 
hos Winnie og Ole Noe i Svebølle, der 
havde et lille pumpehus; også pæn til-
slutning her.
Troldeskovens Planteskole i Herfølge. 
De havde et bassin med koier og en 
planteskole som er et besøg værd, 
hvis man skal finde noget udover det 
sædvanlige. Kun 4 deltagere.
Sommerfest hos Helle og Frank med 
hygge og god mad (som sædvanligt). 
Stor tilslutning.
Havebassin sæsonen sluttede søndag 
d. 24. august med en tur til Botanisk 
have. Mette havde arrangeret tag-
selv-bord på flere af havens overdæk-
kede borde og bænke. Stor tilslut-
ning.
September - Vores planlagte mysistur 
blev aflyst, der var for få deltagere. 
VATK havde hjemmemøde hos 
Frank, hvor DAU og specielt DAUs 
opdrætskonkurrence var emnet. - 
DAU holdt foredragsdag i Ølstykke, 
hvor vi var flere fra VATK som nød 
de to foredrag. 
Oktober - Rødovre Messe, salgsmesse 

med terrariedyr. - Hjemmemøde hos 
Jan Lodal, der har et akvarie-terrarie 
med dyndspringere og frøer. Dynd-
springerne købte Jan på forårsturen.
November - Vi besøgte den nye dyre-
handler-butik der hedder Fuld af dyr. 
Den ligger i Lundforlund og den åb-
nede for første gang den 1. nov. 
December - Vi afsluttede året med en 
stor julefrokost hos Mette og John. 
Hvem fik mandlen, det gjorde fruen i 
huset. . .
John konstaterede at året 2014 har 
været et rigtig godt år. Vi har fået nye 
medlemmer og besøgt nye som gamle 
medlemmer. 
Vi har i 2014 måtte sige farvel til en 
meget dygtig og respekteret akvarist 
Thøger Harder, der afgik ved døden i 
en høj alder. Inden Thøger forlod os, 
gav han klubben en del af  sine akva-
rieblade. Disse, og andre af klubbens 
bøger, blade og tidsskrifter,  kan man 
låne i klubbens bibliotek. Man kan se 
hvordan på klubbens hjemmeside 
hvis man logger ind som bruger: med-
lem.
Til sidst udtrykte John glæde over at 
vi har en klub i fremgang, og han sag-
de tak til alle i bestyrelsen for deres 
store arbejdsindsats for klubben.
Ingen havde bemærkninger til beret-
ningen der derefter blev enstemmigt 
godkendt.

Ad pkt. 4: Fremlæggelse af regn-
skab:
Kasserer Mette Pærremand gennem-
gik det reviderede regnskab, der fore-
lå i print til generalforsamlingens del-
tagere.
Regnskabet viste et underskud på 

Generalforsamling 2015
Referat fra generalforsamlingen afholdt 3. februar 2015
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543,57.
Klubbens bank- og kassebeholdning 
var ved regnskabsårets udløb på 
19.956,03 kr. - I beløbet indgår forud-
betalte kontingenter og annoncer for 
samlet 6.385 kr.
Mette udtrykte glæde over at sekre-
tæren også har mulighed for at gå ind 
på NetBanken. - Dels for at mane en-
hver tvivl om hendes habilitet i jor-
den, da hun jo er gift med formanden, 
og dels fordi hun får hjælp i forbin-
delse med regnskabsføringen der ud-
føres i fællesskab.
Posten Medlemsmøder på 3.879,70 
dækker over at der blev givet tilskud 
til de medlemmer der deltog i Blå Pla-
net-turen, og at klubben betaler 10 
kr. pr. deltagende medlem ved mø-
derne (som tilskud til dækning af ud-
gifterne til forplejning).
Der var ingen yderligere bemærknin-
ger til regnskabet der herefter blev 
enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 5: Indkomne forslag herun-
der fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen havde indgivet forslag til 
vedtægtsændringer.
Begrundelse for forslaget var, at fri-
tage den/de personer der reviderer 
regnskabet, for juridisk ansvar for 
regnskabet. – Derfor foreslås ordet 
revisor og revisorsuppleant ændret til 
bilagskontrollant og suppleant for bi-
lagskontrollanten.
Dirigenten oplæste forslaget. - For-
slagets ordlyd:
Forslag til vedtægtsændringer ved ordi-
nær generalforsamling i 2015.
I § 4 stk. 3 ændres ordet Revisor til bi-
lagskontrollant, og ordet revisorsup-

pleant til suppleant for bilagskontrol-
lanten.
Se nedenstående ordlyd:
§ 4
Stk. 3. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Generalforsamlingens dagsorden skal 
indeholde følgende punkter: 
Valg af referent.
Valg af dirigent. 
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag, herunder fastsæt-
telse af kontingent.
Valg af:
a. Formand for 2 år - vælges ulige år.
b. Kasserer for 2 år - vælges lige år.
c. Sekretær for 2 år - vælges ulige år.
d. To bestyrelsesmedlemmer - vælges 
for 1 år.
e. To suppleanter - vælges for 1 år.
f. En bilagskontrollant.
g. En suppleant for bilagskontrollan-
ten. 
Eventuelt. 
I § 6 stk. 3 ændres ordlyden således:
Nuværende formulering:
§ 6
Stk. 3.
Regnskabet revideres af den valgte re-
visor eller dennes suppleant. Revisoren 
kan til en hver tid foretage revision og 
kasseeftersyn. Meddelelse om sådanne 
eftersyn skal indføres i klubprotokol-
len.
Foreslået ny formulering:
§ 6
Stk. 3.
Kontoudskrift over regnskabsåret og 
regnskabets bilag gennemgås og kon-
trolleres af den valgte bilagskontrol-
lant eller dennes suppleant. Bilagskon-

trollanten kan til en hver tid foretage 
bilagskontrol og gennemgang af kon-
toudskrift og evt. kontantbeholdning. 
Meddelelse om sådanne eftersyn skal 
føres til referat og opbevares sammen 
med øvrige referater.
På bestyrelsens vegne: (underskrevet 
af sekretæren).
Ingen havde indvendinger til forsla-
get, der blev enstemmigt vedtaget.
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændrede kon-
tingentsatser. - Uændret kontingent 
blev vedtaget.

Ad pkt. 6: Valg:
a. Formand: John Pærremand
   genvalgt for 2 år 
b. Sekretær Per K. Petersen
   genvalgt for 2 år
c. Bestyrelsesmedlem: 
   Frank Johansen 
   genvalgt for 1 år
   Bjarne Larsen
   genvalgt for 1 år
d. Suppleanter:
   Birthe Petersen
   genvalgt for 1 år
   Lis Nordgaard
   genvalgt for 1 år
e. Bilagskontrollant
   Henrik Steiner
   genvalgt for 1 år
f. Suppleant for ovennævnte
   Helle Johansen
   genvalgt for 1 år

Ad pkt. 7: Evt.:
Under eventuelt blev emner til kom-
mende aktiviteter drøftet. 
Der var forslag fremme om at høre 
mere om hjemmebedømmelserne. – 

Flere af deltagere havde ikke hørt 
Christian Jørgensens foredrag om op-
bygning af et udstillingsakvarium på 
foredragsdagen i Ølstykke i septem-
ber.
Bestyrelsen vil forsøge at få et sådant 
foredrag i stand i det kommende år. 
– Også bedømmelsesreglerne ved 
hjemmebedømmelser, var genstand 
for interesse. – Endnu et emne for et 
foredragsmøde.
Emnet opbygning af dekorationer  i 
Alfix/cement er også stadig aktuelt. – 
Per oplyste at DAU Region Sjælland 
planlægger en Akvadag i oktober/no-
vember 2015, hvor man håber at få 
stifteren af MakeMake til at holde et 
foredrag om emnet.

Dirigent og formand takkede herefter 
”for god ro og orden”.

Derefter afsluttedes generalforsam-
lingen.

Referent: Per Kyllesbech Petersen.

Medlemskort med 
ny adgangskode 
til bruger medlem
Med dette nummer 
af pragtsmerlingen følger et 
medlemskort hvor der er påført 
en ny adgangskode til bruger 
medlem på vatk.dk.
Når du logger dig ind som bruger 
medlem, kan du se medlemsliste, 
biblioteksliste, bestyrelsesmøde-
referater og årsregnskaber.
Den nye adgangskode får virk-
ning fra 5. marts 2015.



�� PRAGTSMERLINGEN NR. 3 MARTS 2015 - 22. årgang �5Bestyrelsen:
Formand: John Pærremand
Skælskør Landevej 69,  
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71
Mail: paerremand@atix.dk

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

Kasserer: Mette Pærremand
Skælskør Landevej 69,  
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56
Mail: paerremand@atix.dk

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

Sekretær / Red. af medlemsblad og hjemmeside: 
Per Kyllesbech Petersen, 
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

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
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Scan qr-koden og se 
vatk.dk i browseren 
på din smartphone

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

Nye medlemmer - Indmeldelse - Saltvandsområdet: 
Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@atix.dk

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

Koordinering – Udlån - Ferskvandsområdet – Havebassin-
møder – Terrarieområdet: 
John Pærremand, Skælskør Landevej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71 - Mail: paerremand@atix.dk

Registrering/arkiv/referater – Hjemmeside - Nyhedsbreve 
Medlemsblad – PR – Hjemmebed. - DAU og Regionen: 
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Økonomi (ind- og udbetalinger) – Regnskabsføring: 
Mette Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56 - Mail: paerremand@atix.dk

Forårets og sommerens
aktiviteter
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På det seneste bestyrelsesmøde tog 
bestyrelsen hul på at fastlægge for-
årets og sommerens aktiviteter. Der 
blev ikke drøftet detaljer, men der 
blev fastsat nogle datoer, så I kan re-
servere datoerne i Jeres kalender.

Havebassinmøder
Der planlægges at holde 6-7 møder 
fordelt på maj-juni og august. Det 
eneste der foreløbig ligger fast er en 
heldags udflugt til Peter Hansens 
Have, Vesternæsvej 56, Nakskov. Tu-
ren blev fastsat til mandag den 25. maj 
(2. pinsedag) med start fra Bilka kl. 
09.30. 

Forårsturen
- som p.g.a. tidspunktet blev omdøbt 
til Sommerturen, går til Krokodille 
Zoo ved Eskildstrup på Falster. Tu-
ren blev fastsat til søndag den 28. juni 
med start fra Bilka kl. 09.30. 

Sommerfest 
Der afholdes som-
merfest fredag den 7. 
august kl. 17.30 hos 
John og Mette i Lund-
forlund. Mad bestilles 
udefra og deltagerne tager selv 
drikkevarer med.  Tilmelding senest 
31. juli til Mette.

Johnny Jensen’s Photographic Library
     ”Johnny Jensen has been an outstanding partner for us at PlanetCatfish.com
     contributing over 1200 of the 9000 images that are in use at the time of writing
     and has been contributed the largest number of images to the site since its
     inception in 1996. He is particularly adept at “on the fly” photography either in
     the wilds of nature or without the aid of a prepared photo tank and regularly
     supplies new images often of new species in consistently high quality.
     Johnny has also personally photographed a number of my own fish in my home
     and is very easy and flexible to work with. Johnny continues to be our first
     choice for featured fish photography.”
     Julian G. Dignall, Owner of Planetcatfish.com
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v. John og Nikolaj Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Telefon: 5858 4476 • Mail: info@fuldafdyr.dk • Web: fuldafdyr.dk

Åbningstider:	 Ma.-fr. 10-17.30 - Lø.-sø. 10-15

Se vore super gode tilbud på www.fuldafdyr.dk

Altid 
kompetent 
og personlig 
betjening

John

Nikolaj

Stort udvalg i dyr og tilbehør
Stort antal arter 
af akvariefisk

Planter

Dekorations-
materialer

Pumper m.v.

Akvarier

Slanger/snoge

Anoler/agamer

Farvefrøer

Edderkopper

Alt i udstyr

Terrarier

Finker

Kanariefugle

Undulater

Papegøjer

Bure og legetøj

Fugle

Kaniner/marsvin
hamster/mus

Bure og legetøj

Gnavere

Foder og 
tilbehør

Hund og kat

VELKOMMEN i 

Vi har altid et godt tilbud 
til dig og dine dyr . . . 

Fisk - Fugle - Pattedyr - Krybdyr og padder

Fuld af dyr

Fuld af dyrFuld af dyr

http://fuldafdyr.dk
http://fuldafdyr.dk
http://fuldafdyr.dk
https://www.facebook.com/Fuldafdyr
https://www.facebook.com/Fuldafdyr

