Kronborg Vestre Birk Biavlerforening. Ordinær generalforsamling 18. november 2015.

Kronborg Vestre Birk Biavlerforening afholder ordinær generalforsamling
onsdag d. 18. november 2015 kl. 19.00.
Sted: Kantinen på Gribskolen, Stationsvej 10, 3230 Græsted
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Steffen Petersen blev valgt til dirigent. Steffen konstaterede at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Se beretningen nedenfor. Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab
Foreningen har en fin økonomi. Lokalkontingentet er største indtægt, efterfulgt af indtægt fra honningsalg og begynderkursus.
Værdi af materiel indgår ikke i regnskabet. Bestyrelsen blev opfordret til at sikre at forsikringerne
dækker tilstrækkeligt og at vi har billeder af foreningens værdier. Det er taget til efterretning.
Regnskabet blev godkendt. Se regnskab i særskilt fil.
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse
Se forslag og planer nedenfor.
Det blev diskuteret om der skal bruges midler på at få fældet og fjernet buskads, herunder nogle af
de store egetræer ind mod engen for at få mere lys i bigården.
Der var ikke flertal for at bruge overskuddet på træfældning idet det hurtigt bliver dyrt. Der var delte
meninger om hvor meget egetræerne overhovedet skygger og om de evt. kan beskæres uden at
blive fældet. Bestyrelsen blev opfordret til at lave en plan for beskæring i skolebigården og indkalde
til en ekstra arbejdsdag.
Bestyrelsen indstiller at vi i 2017 fortsætter med lokalkontingent på 80 kr. der opkræves samtidig
med kontingent til Danmarks Biavlerforening.
Bestyrelsens indstilling blev vedtaget.
5. Forslag fra medlemmerne - Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg af formand – på valg er Mette Simonsen
Mette Simonsen stillede op til genvalg og blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater. Til lykke.
7. Valg af bestyrelse og suppleant – på valg er Sven Fristrup, Dorte Garrit og Annette Remez
Henriksen (suppleant)
Alle stillede op til genvalg og blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater. Til lykke.
8. Valg af revisor – på valg er revisor Tage Petersen og revisorsuppleant Grete Kaas
Begge stillede op til genvalg og blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater. Til lykke.
9. Eventuelt
Der var intet til eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. Her efter gik vi over til
kåring af Birkets Bedste Honning.
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2. Bestyrelsens beretning 2014/2015
Foreningen har lige nu 96 medlemmer, så medlemstallet stiger langsomt men støt. Det er 8
medlemskaber mere end ved sidste generalforsamling.
Vi havde 25 tilmeldte til vores begynderkursus = fuldt hus. Lige nu har vi 8-9 forespørgsler liggende
på forårets kursus.








Vi har haft to foredrag. Asger Søgaard Jørgensen fortalte os noget om biernes
fødegrundlag, med afsæt i vores egen pollenindsamling og honninganalyse fra sæsonen
2014. Per Kristiansen fortalte os om biavl generelt og om varroabekæmpelse.
Fællesturen til Swientys Åbent hus blev aflyst pga for få tilmeldinger for 2. år i træk, så det
lægger vi på hylden.
Honningtavlen er udkommet 2 gange, med løst og fast fra vores egen forening.
Vi har igen i år haft 2 fællesspisninger i forbindelse med skolebigården og de er blevet vel
modtaget.
Vi havde en aften hvor en af en af vores medlemmer, der er læge, fortalte om
opmærksomhed og behandling ved bistik og biallergi og demonstrerede brugen af en epipen.
På honning-jordbærdagen havde vi et velbesøgt åbent hus i skolebigården.
Vi afsluttede sæsonen med en fælles arbejdsdag og frokost.

Skolebigården:
 Vi indvintre 10 bifamilier og antallet finder vi passende ift. både at passe dem og til at kunne
supplere mellem familierne.
 Årets honninghøst er på omkring 135 kilo og det er ikke så meget, men vi har fået solgt til
forholdsvis pæne priser, så det alligevel skæpper i foreningskassen.
 Vi har afleveret pollen til CSI-pollenprojektet for 2. år i træk.
 På arbejdsdagen fik vi malet indgangen, og nogle vinduer for 2. gang, fik ordnet materiel og
have og fik sikret terrassen med hønsenet, så den er mindre farlig i vådt vejr. Det har været
et mål at få gjort noget ved den.
Vi har skolebigården som omdrejningspunkt for vores arbejde og der bliver brugt mest energi på
begynderholdet og nyere biavlere. Vi vil stadig meget gerne lave noget for biavlere der har lidt mere
erfaring, men det kan bestyrelsen ikke overkomme alene. Så vi vil fortsat tilbyde både brug af
klubhuset og assistance med diverse, men også opfordre til at I selv sætter gang i fx erfagrupper
eller laver temaaftener eller??
Voksklubben
Der er ca. 40 medlemmer fra vores forening i Nordsjællands Voksklub som vi er en del af sammen
med biavlerforeningerne ’Hørsholm og omegn’ og ’Nordsjællandske Bivenner’. Det er ikke så
mange flere end sidste år, men medlemmerne har tilsyneladende fået flere bistader/rammer for der
er blevet kørt 5 læs ned i efteråret. Ifm. at den nye ’Nordsjællands Biavl’ arbejder på at afsmelte og
vaske rammer heroppe er vi i dialog med Max om hvorvidt og hvordan vi evt. kan tilslutte os helt
eller delvis med vores grønne voks. Med 5 læs er vi henne hvor medlemmerne skal finde ud af
noget med en større fælles transport for ikke at bruge alt for mange timer og kilometer på det.
Omkring os:
Formandsmøde i DBF. Vi havde et punkt med om sunde bier. Siden flytteattester er lagt over i Det
Centrale Bigårdsregister synes det at knibe noget med at få lavet kyndigt-biavler-syn ifm.
flytning/køb/salg af bier. Samtidig er der en del områder på Sjælland der har haft bipest og det vil vi
selvfølgelig gerne undgå hos os. Uden at diskutere bigårdsregistrets mangler ville vi gerne have
nogle bud på andre foreningers arbejde med opmærksomhed på sunde bier.
Forslagene var: Opruste på formidlingen ved køb/salg af bier til nybegyndere. Der er mange
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informationer, så det er ikke nok man har sagt det en gang.
- Undervise i det Centrale bigårdsregister på begynderkurset
- Udnævne en ’instruktør’ på området
Bestyrelsen vil arbejde videre med det.
Gribskov Kommune er gået efter bolden med at blive certificeret som bivenlig kommune, jf. DBF
opfordring i tidsskriftet tidligere på året. De er nået i mål men har ikke haft mulighed for at følge op
endnu. De håber vi stiller op til en lille markering og fotosession omkring det i løbet af foråret. Vi
bliver forhåbentlig klogere på hvor i kommunen de bivenlige frø er blevet sået.
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
Fejre vores 75 års jubilæum – både ved at gøre opmærksom på vores forening via lokalaviserne og
følge op på ’opmærksomhedsaktiviteter’ som DBF sætter i gang i anledning af deres 150 års
jubilæum.
Og så vil vi fejre det for medlemmerne. Det kan være med et arrangement a la vores housewarming
en udflugt eller foredrag - og det modtager vi gerne forslag til.
 Vi skal selvfølgelig have begynderkursus.
 Hjemmesiden er stadig på to-do-listen men er kommet længere end sidste år. Det kræver
lige en koncentreret indsats som vinterpausen kan give plads til.
 Vi har planlagt to ”studiekredse” i vinter som forsøg på at inspirere og vidensdele om vores
erfaringer med emnerne ’Optimering af honningudbyttet’ og ’Håndtering af sværmning og
hvad kan vi evt. gøre for at forhindre det?’ og vi har en kursusdag i lave sæber og cremer,
samt et foredrag.
Vi har et fint samarbejde med vores naboforeninger. Frederiksborg Biavlerforening vil invitere
Swienty til vores egn til en demonstration jf. deres tilbud i Tidsskrift for Biavl. Nordsjællandske
Bivenner vil gerne samarbejde om en sensorikworkshop. Det vil vi gerne gå ind i hvis der er
interesse for det.
På seneste formandsmøde i DBF hørte vi om planerne om et mere systematisk arbejde med
instruktører i foreningerne. Tanken er at foreningerne kan udpege nogle kontaktpersoner/
instruktører på forskellige områder, fx varroabehandling, begynderkursus, PR, biprodukter
(pollen/honning/…). De vil så være kontaktpersoner til DBF ifm. tiltag, materialer etc. så disse ikke
altid skal kanaliseres via formændene. Det kan både aflaste formændene og give medlemmer
mulighed for at dyrke et særligt felt med noget hjælp fra DBF. Det lyder spændende og kan sagtens
være en model vi kan have gavn af i vores forening. Så vi venter spændt på et udspil.
I skolebigården vil vi se på om det er nødvendigt med beskæring af buske/træer og hegn mod
parkeringsplænen, evt. fældning af nogle af de store egetræer for at få noget mere lys ned.
Egetræerne kræver snak med naboen og det kan være noget vi skal betale os fra.
Hvad er generalforsamlingens holdning til at bruge midler på træfældning/beskæring?
Og så er bestyrelsen naturligvis åben for forslag, både til enkeltaktiviteter og til andre tiltag.
Til orientering så afholdes en bikonference i Malmø Kongrescenter 11-13. marts:
beecome2016.com. Man kan tilmelde sig 1, 2 eller 3 dage. Vi opretter en side hvor man kan skrive
sig/tage kontakt hvis man vil dele transport, men ellers arrangerer KVBB ikke noget i den anledning.
Kontingentfastsættelse 2017
Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med lokalkontingent på 80 kr. der opkræves samtidig med
kontingent til Danmarks Biavlerforening.
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