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1. Valg af dirigent.
Henrik Mortensen blev, med akklamation, valgt til dirigent, idet Generalforsamlingen støttede
bestyrelsens indstilling. Henrik bekræftede at generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor
beslutningsdygtig. Dagsordenen blev herefter vedtaget og der var ikke yderligere forslag der
ønskedes behandlet på mødet. Dirigenten spurgte til afholdte valg i faggrupperne og det blev
meddelt, at Paw Petersen og Henrik Mortensen er genvalgt som medlem respektive suppleant for
”Udstyrsproducenterne”. Da Thue Holm, på grund af arbejdspres, har ønsket at træde ud af
bestyrelsen har Dansk Akvakultur indstillet Peter Holm som bestyrelsesmedlem. Det er uvist hvem
der er valgt som suppleant for ”Primær producenterne”.
2. Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling.
Generalforsamlingen fulgte bestyrelsens indstilling og godkendte referatet fra Generalforsamling
2018.
3. Revisionspåtegnet årsregnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse.
Forsamlingen godkendte det fremlagte regnskab som udviste et overskud på godt 80.000 DKK
hvoraf sekretæren dog har ca. 25.000 DKK til gode for udlæg for brancheorganisationen.
4. Årsberetning dækkende det forløbne år fremlagt af Bestyrelsens formand til godkendelse.
Formanden, Paw Petersen, gav en mundtlig redegørelse for året aktiviteter suppleret med en
række lysbilleder. Blandt andet blev det fremhævet at man kan bruge sekretariatet til mange ting –
fra assistance til ansøgninger, etablering af grupper etc. – men at det er medlemmerne der skal
tage initiativerne. Som eksempel herpå blev nævnt et fremstød for en gruppe af danske
virksomheder i Brasilien. Videre blev arbejdet med en Akvakultur Vision nævnt – Visionen blev
fremlagt på et møde en 8. januar med et meget stort antal deltagere. Ansøgning til Nordea-fonden
sammen med Dansk Akvakultur. Diverse projekter som AquaCircle har været involveret i samt
rejser som sekretæren har deltaget i. Problemer mad virksomhedsbesøg blev også berørt –
herunder fortalte formanden om ambitioner for at få fremstillet en ”drone-video” som kan bruges
til at vise ”det danske akvakulturlandskab”. Der knyttes håb til at dette kan (med-) finansieres ved
en opdatering af ”White Paper” som igangsættes i efteråret. Besøg på Assentofts nye anlæg,
deltagelse i BioMars opdrættermøde, EU-webinar om RAS.
5. Fremlæggelse af strategi og arbejdsprogram for det kommende år til godkendelse.
Bestyrelsen lagde op til en bred debat blandt de fremmødte om strategi og arbejdsplan.
Hovedpunkterne i denne plan blev en indsats for at realisere akvakultur-visionen gennem politisk
engagement og en flerårig eksportsatsning. Sidstnævnte vil i første omgang være en målrettet
indsat mod Mellemøsten og Nordafrika, under forudsætning af økonomisk støtte opnås fra
Industriens Fond, men så absolut med henblik på at kunne genbruge formatet i andre verdensdele
på et senere tidspunkt. Som et led i en skarpere markering af Danmark som ”fødestedet for RAS”
skal der bruges ressourcer til opdatering af ”White Paper” om Akvakultur, fremstilling af video som
præsentation af Danmarks som et foregangsland i akvakultursammenhæng. Der skal videre ses på
mulighederne for at få Aquaculture Europe til Danmark i 2022/23 og/eller få etableret et EURAS
som et dansk konference/udstillings-alternativ til RASTECH og Nordic-RAS . Det skal undersøges om
sidstnævnte kan blive en integreret del af EURAS.
6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
I stil med sidste år kan der fremskrives et budget, men sekretariatet havde valgt ikke at gøre dette
før bestyrelsen har givet indspil til en arbejdsplan. Budgettet afhænger både af størrelsen og
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antallet af medlemskontingenter, af kontingenter som AquaCircle betaler som medlem af EATIP,
L&F samt naturligvis af om der kan skaffes ekstern finansiering til projekter eller større satsninger
af anden karakter.
Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsættes uændret. Forsamlingen godkendte dette forslag.
Valg af revisor.
Generalforsamlingen besluttede at anmode Daniit om at fortsætte som brancheorganisationens
generalforsamlingsvalgte revisor. Carsten Poulsen modtog genvalget.
Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Eventuelt.
Der var ikke fremsat ønsker om emner der skulle behandles under dette dagsordenspunkt.

Referat godkendt på generalforsamlingen den 3. november 2020
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