
Kronborg Vestre Birk Biavlerforening. Ordinær generalforsamling 2021 – 17. november 2021.

Referat af ordinær generalforsamling 2021
Kronborg Vestre Birk Biavlerforening

onsdag d. 17. november 2021 kl. 19.00.
Kantinen på Gribskolen Græsted, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Søren Simonsen valgt – konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i 
overensstemmelse med foreningens vedtægter
2. Bestyrelsens beretning
Fremlagt af Mette Simonsen – den skriftlige beretning er vedlagt referatet som bilag.
Der var ingen, der ønskede ordet i forbindelse med beretningen, som generalforsamlingen 
tog til efterretning
3. Fremlæggelse af regnskab
Fremlagt af Sven Fristrup – regnskabet er vedlagt referatet som bilag. Der var ingen, der 
ønskede ordet i forbindelse med regnskabet, som Generalforsamlingen tog til efterretning
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingent-
fastsættelse
Fremlagt af Mette Simonsen – forslag og planer er vedlagt referatet som bilag.
Bestyrelsens forslag og planer blev godkendt af generalforsamlingen.
Ift. vippesien var der undring over at den kan være så dyr. En undring bestyrelsen deler. 
Der er set andre modeller end den der lige er billede af. Bestyrelsen påtænker at afdække 
mulighederne for et godt køb.
Kontingentet for 2023 fastholdes på 80,00 kr
5. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag
6. Valg af formand – på valg er Mette Simonsen (genopstiller)
Mette Simonsen blev uden modkandidater og med akklamation genvalgt som formand
7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Bestyrelse: 
Dorte Garrit (genopstiller) Genvalgt
Sven Fristrup (genopstiller ikke) – Jan Krogh nyvalgt
Valg af suppleant (vakant) – Maibritt Kongstad nyvalgt
8. Valg af revisor 
– på valg er revisor Erik Lassen (genopstiller) Genvalgt og
valg af revisorsuppleant. Dorte Arp genopstiller ikke. – Henrik Andersen nyvalgt

9. Eventuelt
- Jan Krogh fortæller om den mjød han har lavet af noget af foreningens honning. Mjøden 
kunne smages og erhverves ved generalforsamlingen.
- Dorte Garrit præsenterer en ide til en honningjulekalender til næste år. Hun følger op til 
foråret.
- Marianne fra bryggeriet Det Våde Får oplyste, at de køber lokal honning til deres bryggeri.
Kontakt Marianne Johnsen, marianne@tolykkegaard.dk
- Mette takker Sven Fristrup for hans mange år i bestyrelsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Mette Simonsen, Formand. Søren Simonsen, Dirigent


