
Brancheforeningen AquaCircles generalforsamling og Netværksmøde i 
Eksportforeningens Fish Tech group, med mere 

Program for fredag den 10. juni 2016  

Dagens program er samtidig et netværksmøde for Dansk Eksportforenings Fish-Tech group, idet AquaCircle 
og Eksportforeningen har udvekslet medlemskab. 

Mødet finder sted hos: 

Billund Aquaculture 
Montanavej 2 
DK-7190 Billund 

09.45- 10.00 Ankomst og registrering 
 

10.00- 10.15 Velkomst, dagens program, - kort intro til alle deltagere 
v/ Jesper Heldbo og Martin Winkel (Eksportforeningen) 

10.15 – 11.00 Præsentation af Billund Aquaculture 
v/ Christian Sørensen 
Med tilbageblik over virksomhedens succesfulde historie gennem 30 
år, et bud på hvad fremtiden kan byde på samt rundvisning i 
virksomhedens nye faciliteter. 

11.00 - 12.30 Generalforsamling for AquaCircle 
Se bilag med dagsordensforslag 

12.30- 13.00 Let frokostanretning 
13.00 - 13.30 Temaindlæg 

Cirkulær økonomi v/Lasse Carlsen 
13.30-14.00 Aktiviteter i AquaCircle & Danish Fish Tech Group og 

fremtidigt samarbejde 
v/ AquaCircles bestyrelse & Martin Winkel 
 

14.00 – 14.15 Afslutning og tak for i dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1 

Forslag til dagsorden for AquaCircles årsmøde 2016 

Indkaldelse til medlemmerne sendt per e-mail 28-04-2016 

1. Valg af dirigent 
1.1. Bestyrelsen foreslår Henrik Mortensen som dirigent 
1.2. Dirigenten indhenter resultat af valg til bestyrelsen og suppleanters fra faggrupper der har afholdt 

valg. 
1.2.1. Systemleverandører (Nuværende: Jacob Bregnballe & Bjarne Hald Olsen) 
1.2.2.  Universiteter (Nuværende: Per Bovbjerg Pedersen og & Lars M. Svendsen) 
1.2.3.  Foder- og Ilt-leverandører (Nuværende: Ole Schmidt & Mikkel Detz Jensen 

1.3. Godkendelse af resume fra GF 2015 
1.4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

1.4.1. Sekretariatet kommenterer årsregnskabet 
1.4.1.1. Regnskabet for 2015 udviser igen et positivt resultat. Primært fordi 

sekretariatet har haft honorarindtægter større end budgetteret. Da foreningens 
regnskab for 2014 udviste et negativt resultat har sekretæren selv båret følgende 
udgifter: telefon, internetforbindelse og ikke faktureret skattefrie rejsegodtgørelser.  
De nye kontingentsatser, besluttet på generalforsamling 2015, kommer først til udtryk 
for regnskabsåret 2016. Et stigende antal aktiviteter som foreningen inddrages i 
medfører også øgede udgifter (primært transport). Igen i år har sekretæren først fået sit 
honorar for oktober-december 2015 udbetalt efter kontingentindtægter kom på 
kontoen i februar-marts 2016.  

2. Bestyrelsens beretning dækkende 2015 fremlægges af Bestyrelsens Formand til godkendelse  
3. Drøftelse af strategi og arbejdsprogram for det kommende år til godkendelse.  

3.1. Bestyrelsen fremlægger følgende forslag 

3.1.1. Udveksling af medlemskab mellem brancheforeningen AquaCircle og Dansk Eksportforening 
(Fish Tech group) (se særskilt programpunkt for dagen) 

3.1.2. Brancheforeningen AquaCircle indmeldes i Foreningen Landbrug & Fødevarer (Klaus 
Jørgensen (L&F) vil orientere om samarbejdsmuligheder på det praktiske, politiske og 
eksportorienterede samarbejde. 

3.1.3. Bestyrelsen foreslår at der afholdes en temadag/’Farmers day’ ifb. DanFish 2017, idet der ikke 
længere er stemning for at gennemføre en selvstændig akvakulturmesse (DanAqua) 

3.1.4. Brancheforeningen AquaCircle er indmeldt i EATIP (European Aquaculture Technology and 
Innovation Platform) – efter beslutning på GF 2015. EATIP arbejder på at få oprettet såkaldte 
’Mirrorplatforms’ i medlemslandene. Generalforsamlingen opfordres til at drøfte, og træffe 
beslutning, om AquaCircle skal meddele at brancheforeningen er villig til at påtage sig rollen 
som dansk ’Mirrorplatform’. 

3.1.5. Øvrige indsatser: Sekretariatet arbejder med ambassaderne i Vietnam, Malaysia, Brasilien, 
Japan og Columbia. Sekretariatet arbejder med Miljøstyrelsen på en række områder og 
tilsvarende med Naturerhvervstyrelsen og Regionerne. Sekretariatet bistår en række 
medlemmer med projektansøgninger og projektgennemførsel. Det er sekretariatets indtryk at 



disse samarbejdsformer vil kunne fortsætte til gavn for en større eller mindre kreds af 
medlemmer.  

3.1.6. Sekretariatet ønsker i øvrigt generalforsamlingens vejledning vedrørende indspil der i højere 
grad er rettet mod bredere satsninger/fælles initiativer. Det kunne, men er ikke begrænset til, 
være temadage (emner?), udrednings-/forsknings-/udviklings- initiativer (et nyt ’REFA’), 
afprøvninger af nye teknologier, certificering af dansk vandrensningsteknologi der anvendes i 
akvakultur, deltagelse i europæisk/international fælles markering af dansk Akvakultur-
teknologi (messer, konferencer). 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.  

4.1. Sekretariatet fremlægger forslag til budget for 2016/17 

4.1.1. Endeligt budget vil afhænge af aktivitetsniveau og ideer til implementering på baggrund af 
beslutninger truffet på denne generalforsamling.  

4.1.2. Kørselsudgifter, parkeringsudgifter og andre transportudgifter vil hænge nøje sammen med 
det ønskede aktivitetsniveau i/af foreningen. 

5. Fastlæggelse af kontingent. 

5.1. Bestyrelsen foreslår at kontingentet bevares uændret som besluttet på GF 2015.  

5.1.1. På GF 2015 blev der åbnet for sponsorater, men hidtil har ingen sponsorer henvendt sig. 
Mulighederne er altså stadig åbne. Hjemmesiden skifter langsom karakter til en 
engelsksproget udgave, hvilket kan betyde at det kan blive mere interessant at få sit 
sponsorat markeret på www.aquacircle.org 

6. Valg af revisor 
6.1. Bestyrelen foreslår at Carsten Poulsen genvælges som ’generalforsamlingsvalgt revisor’. 

Der er ikke i vedtægterne behandlet valg af revisor – og måske skal vi have gennemgået 
vedtægterne for at opdater dette og eventuelle andre punkter. Sekretariatet foreslår således at 
der nedsættes en mindrevarbejdsgruppe til at varetage denne opgave – til fremlæggelse på GF 
2017. 

7. Indkomne forslag 
7.1. Det er ikke, til sekretariatet, indkommet forslag til behandling på GF 

 
8. Eventuelt 

http://www.aquacircle.org/

