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Fremmødte: 27 pers. 

Kronborg Vestre Birk Biavlerforening. Ordinær generalforsamling 

onsdag d. 21. november 2018 kl. 19.00. 

Sted: Kantinen på Gribskolen, Stationsvej 10, 3230 Græsted 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

 

Søren Simonsen blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning 
 
Medlemmer: Foreningen har lige nu 108 medlemmer og 3 lokalmedlemmer. Vi har haft 8 
indmeldelser i år.  Vi havde 13 deltagere på vores begynderkursus, heraf har 8 (husstande) meldt 
sig ind. 

 
Vinterens aktiviteter var 
 

 Vi havde en foredragsaften med Rune Havgaard Sørensen, sekretariatschef i Danmarks 
Biavlerforening. Han fortalte om DBFs aktiviteter, deres arbejde for os som biavlere og 
medlemsfordele 

 Vi havde foredrag med Ole Sam Nielsen om biavl og gør-det-selv-materiel  

 Fællesforedrag med vores naboforeninger med dronningeavler Poul Larsen 

 Begynderkursus 

 
I sommersæsonen 
 

 Vi startede sæsonen med en demonstration af epi-pen og snak om hvordan vi skal være 
opmærksomme på ubehag ifm. bistik. 

 Foreningen deltog i kommunens årlige Grøn lørdag-arrangement i Gilleleje. 
 Aflysninger: Dronningekursus med Poul Larsen blev udskudt til næste sæson og 

botanikturen visnede i heden – så måske også udskudt til næste sæson. 

 I november har vi desuden haft endnu et fællesarrangement i Lyngby med Carl Erik Junge 
fra Læsø om den brune bi og Yoko L. Dupont om vilde bier. Nogle foreninger har et ønske 
om at det bliver årligt tilbagevendende med et fællesarrangement. 
 

Vi har haft 

 2 spiseaftener, med mange deltagere og er rigtig hyggelige 

 2 arbejdsdage – inkl. frokost - i skolebigården. Dasset er funktionsdygtigt. Vi har haft 
generel beskæring og klargøring. Og i efteråret med oprydning, rensning af materiel og 
noget beskæring. I efteråret var vi kun en god håndfuld. Vi har ikke nået at kigge på 
reparation af trugstader.  

 Honningtavlen er udkommet 2 gange, med løst og fast fra vores egen forening 
 

Udlejning 

 Det er slyngen der er mest gang i. Dronningekittet har været ude en gang. Lysstøberkittet 
har ikke været udlejet. 
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Skolebigården: 
Vi indvintrer 14 bifamilier, heraf en dobbeltfamilie. Vi har udskiftet 2 dronninger efter 
myresyrebehandlingen. Købt hos Søsum Biavl. 
Det har været et sværmtrægt år og hverken halmkuben eller afrikastaderne har været i gang. Årets 
honninghøst har til gengæld været bedre end i mange år med en høst på 135 og 70 kilo.  
 
Vi har været observationsbigård for ”sygdom og skadegører i bifamilien”. Vi kan heldigvis 
rapportere ingen små stadebiller i fælderne og ingen gulbenede hvepse i ølfælderne. 
 
Vores das er blevet indviet. Så nu har vi bare et! 
 
Vores opgaveliste har været en ok succes igen i år. Opgaverne bliver fordelt lidt ud. Fremmødet 
har generelt været mindre end det plejer. Forhåbentlig pga. det varme vejr. Vi opfordrer stadig til at 
medlemmerne komme forbi en gang i mellem selv om man har styr på biavl. Det er godt lige at få 
hilst på nogle lokale ’kollegaer’ ind i mellem og udveksle viden og erfaringer. Og ikke mindst de nye 
biavlere kan lære meget af det. 
 
Udadtil 
Vores ønske om at kontakte naboerne m.h.p. udplantning af bivenlige planter kom lidt sent i gang 
og pludselig var det højsommer. Men en nabo synes det er en god ide. De dyrker bare ikke jorden 
længere (”vi er for gamle”). De har kun græs. Meget af jorden omkring skolebigården er desuden 
forpagtet ud til en landmand i Mårum, som vi ikke har kontaktet endnu. Men vi har samlet et godt 
kit af informationsmaterialer fra Danmarks Biavlerforening som vi kan dele ud af. 
 
Vi samarbejder fortsat med kommunen om bivenlig kommune. De prøver at skabe opmærksomhed 
om insektvenlig beplantning med de få midler der er. Fx ved at uddele frøposter ifm. kompostjord 
på genbrugsstationerne.  
Kurt deltager også i forskellige sammenhænge hvor bl.a. Naturstyrelsen indkalder til møder om 
etablering af skovområder med høj biodiversitet.  
 

Referat: Kommentarer til bestyrelsens beretning: 

- Skolebigårdens svingende honninghøst blev diskuteret. Store flokke af kronhjorte 

ødelægger rapsmarkerne, hvorfor der ikke dyrkes ret meget raps i området. Til gengæld er 

der store moseområder i området. Den intense gennemgang af flere af staderne hver uge, 

kan også have en indvirkning på den til tider lave honninghøst. Familiernes størrelse har 

også en indvirkning. 

- Der er set store gule marker, som er blevet sprøjtet med round up! 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Regnskabet er vedlagt særskilt. 

Kasserer, Sven Fristrup, fremlagde regnskabet. Årets overskud er 7.169,10 kr. og foreningen har 

en samlet formue på 32.878,28 kr. i banken. Af årets store poster nævnes på indtægtssiden et 

godt honningsalg og begynderkursus, der dog har haft et fald i forhold til de seneste år. På 

udgiftssiden betaler vi en del i forsikring. Bl.a. fordi vi har udvidet med tyveriforsikring. Det har 

været godt givet ud, da vi har haft et indbrud i vinter. Der blev ikke stjålet så meget – nogle øl og 

vand og en tappespand – men der blev ødelagt et par vinduer. Vi har fået dækket reparationerne 

uden selvrisiko. 
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- Revisor, Tage Petersen, roste Sven for det fine regnskab og roste bestyrelsen for at bruge 

foreningens penge med omtanke.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingent-fastsættelse 

Planer: Vinterforedrag. Begynderkursus. Arbejdsdag. Spiseaftener i skolebigården. Vi er ved at 
lave en aftale med Nicki Toftum fra Flakkebjerg Biavlerforening om et foredrag om hans biavl, der 
er gået fra hobby til erhverv i løbet af få år. Han har familier, bestøvning, honning m.m. Hvordan 
gør man det? 
Og vi leder efter endnu en foredragsholder som også næste års begynderkursus kan have glæde 
af, da det ligger som del af kurset. Vi laver en workshop om sensorik – beskrivelse af honningsmag 
– sidst i januar/start februar. 
 

 Vi fortsætter med at reklamere for bivenlig beplantning. 

 Bestyrelsen har oprettet en facebookgruppe for medlemmer som alternativ til de 
landsdækkende bi-grupper. Det kan være der er interesse for at udveksle projekter, ideer 
samt at sælge lokalt.  

 Stadevægte i skolebigården fra næste sommer. Vi indkøber 4 vægte som beskrevet i 
Honningtavlen. De kommer fra Frankrig og vægten kan følges på internettet. 

 
Kontingentfastsættelse 2020: Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med lokalkontingent på 80 kr. 
der opkræves samtidig med det årlige kontingent til Danmarks Biavlerforening. 
 

Referat: Kommentarer til bestyrelsens forslag og planer, samt kontingent 

- Bed diverse grundejerforeninger om ikke at slå deres store grønne arealer og i stedet udnytte 

dem til gavn for insekter. (Merete Drud) 

- Annoncer i Ugeposten/reklamer allerede nu for begynderkurset til foråret grundet tilbagegang i 

begynderantal. (Stine) 

- Om facebookgruppen, som nogle har haft problemer med at finde: Medlemmerne kan også 

selv dele indbydelsen/inviterer hinanden til gruppen. (Jan Krogh) 

- Udsend Honningtavlen som PDF-fil til de medlemmer, som ønsker det. (Jan Krogh) 

Beretningen blev godkendt. Kontingentfastsættelse på uændret 80 kr. blev godkendt. 

 

5. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen. 

6. Valg af formand – på valg er Mette Simonsen (genopstiller) 

Mette Simonsen blev genvalgt uden modkandidater 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

Bestyrelse:  

Erik Lassen (genopstiller) 

Erik Lassen blev genvalgt uden modkandidater 

Kurt Hansen (genopstiller), 

Kurt Hansen blev genvalgt uden modkandidater. 
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(Ved en fejl har der stået i indkaldelsen at Dorte Garrit var på valg til bestyrelsen, men det er Kurts 

post der er på valg i lige år. Formanden beklager fejlen.) 

Henry H. Drasbæk (genopstiller) 

Henry H. Drasbæk blev genvalgt uden modkandidater 

Suppleant 2 år: Johan Schellerup (genopstiller) 

Johan Schellerup blev genvalgt uden modkandidater. 

8. Valg af revisor – på valg er revisor Søren Simonsen (genopstiller) 

Søren Simonsen blev genvalgt uden modkandidater 

9. Eventuelt 

Der var ikke noget til eventuelt. 

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden. 

 

 

Herefter gik vi over til Birkets Bedste Honning. Udover æren og diplom fra foreningen, sponserede 

Bibutikken præmier til årets vindere. 

Resultatet af årets honningbedømmelse 

10 honninger blev indleveret til bedømmelse. 

Birkets Bedste Honning 2018: 

Førstepladsen: Forårshonning fra marker og sommerhusområde i Smidstrup v/Bjarne Nielsen. 

Rørt hver anden dag og stået køligt ved 15-17 C. Gavekort fra Bibutikken. 

Andenpladsen: Sensommerhonning fra villa/sommerhusområde med mirabeller, bærbuske, 

brombær i Dronningmølle v/Katrine og Tore Kristensen. Stadekniv fra Bibutikken. 

Tredjepladsen: Sensommerhonning fra marker med bla. kløver ved Kildevejen v/ Tove og Søren 

Simonsen. Dronningfarvepen for 2019 fra Bibutikken. 

Stort tak til Max fra Bibutikken for de fine præmier. 

Tak til de fremmødte fra Bestyrelsen. 

 

Referent: Dorte Garrit 


