
Kronborg Vestre Birk Biavlerforening 
Afholdt ordinær generalforsamling 

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 19.00 
 
Sted: Kantinen på Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
Steffen Petersen blev valgt til dirigent. Steffen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt og beslutningsdygtig.  

2. Bestyrelsens beretning 
Beretningen er vedlagt særskilt. 

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt med 
akklamation. 

3. Fremlæggelse af regnskab  
Regnskabet er vedlagt særskilt. 
Regnskabet blev fremlagt at foreningens kasserer Sven Fristrup. Det har været et stille år, hvor 
indtægter og udgifter balancerer, dog med et mindre underskud på ca. 500 kroner. Foreningen har 
en likvid formue på omkring 25.000 kroner. 

Udgift til epipenne er lavet som selvstændig post, da denne udgift i år har været på 860 kroner.  
Slutafregningen for medlemsbidrag for 2016 fra Danmarks Biavlerforening kom først i november 
2016 og dermed er beløbet med i regnskabsposten ”Medlemsbidrag for 2016-2017”. Det er der 
derfor er højere end normalt.  
Udgift til internet er højere i år da vores udbyder af hjemmesideprogrammet har hævet prisen.  
 
Der blev stillet spørgsmål til den øgede udgift til forsikringer. Den øgede udgift skyldes at 
foreningen har tegnet tyveriforsikring for bimateriel - hvilket foreningen blev opfordret til på 
foregående generalforsamling. 

Efter spørgsmål omkring medlemsbidrag blev det præciseret at efterreguleringen udgjorde 960 
kroner.  

Herefter blev regnskabet godkendt. 
 

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse 

Vinterforedrag. Begynderkursus. Arbejdsdag. Spiseaftener i skolebigården. Vi prøver igen om vi 
kan arrangerer en udflugt til Nekselø og til Bihusets vokssmelteri. 
I efteråret 2018 er der et samarbejde i gang med naboforeningerne om at få lavet en lørdag med et 
par foredrag. Der er lavet en aftale med Carl Johan Junge, der kommer fra Læsø og vil fortælle om 
brune bier. Nærmere følger. 
 
Vi vil gerne interessere og invitere naboerne til skolebigården til at plante nogle insektvenlige 
blomster på en stribe af deres marker omkring skolebigården. Både for at give vores bier mulighed 
for at hente mere nektar, men forhåbentlig også som inspiration til andre. Vi vil være villige til at 
kaste nogle frøpenge efter det. 
 
Invitation og forebyggelse. Vi nåede de ikke sidste år, men prøver igen: At udarbejde en lille 
reklamefolder for vores forening som kan smides ind hos biavlere vi opdager i landskabet. Dels for 
at invitere dem forbi vores hyggelige forening, dels for at informere om fordele ved at være i en 
forening og for at gøre opmærksom på at vi kan hjælpe med myre- og oxalsyre og 
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varroabehandling. Det skyldes en smule bekymring ved at følge facebookgrupper om biavl. Her får 
vi indtryk af at en del kaster sig entusiastiske ud i biavl uden at følge et begynderkursus og ved at 
sammenstykke informationer fra videoer og fora på internettet. Løbende varroabekæmpelse er nyt 
for dem og hvorfor ikke bruge ’pinde’ når det nu er så nemt? Vi vil gerne være med til at sikre 
sunde bier i vores område. 
 
Kontingentfastsættelse 2019: Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med lokalkontingent på 80 kr. 
der opkræves samtidig med det årlige kontingent til Danmarks Biavlerforening. 
 
 

- Et medlem konstaterede at det havde været beløbet i alle de år han havde været medlem. Vi 
lader det stå hen i det uvisse hvor mange år medlemmet har været medlem af foreningen. 

- Et medlem udtrykte lidt frustration over midlertidige beboer i sommerhusområderne, som holdt 
bier og måske ikke altid passede dem efter ”forskrifterne” og at det kunne give øget forekomst af 
varroamider. Dem kunne man måske tage fat i og vejlede i behandlingen mod varroa. 

 

Bestyrelsens indstilling til at fortsætter med lokalkontingent på 80 kr. der opkræves 
samtidig med det årlige kontingent til Danmarks Biavlerforening blev godkendt. 

 

5. Forslag fra medlemmerne 
Der var ikke indkommet forslag. 

 

6. Valg af formand 
På valg er Mette Simonsen - genopstiller. 
Genvalgt med akklamation. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
På valg er: 
Kasserer Svend Fristrup – genopstiller. 
Bestyrelsesmedlem Dorte Garrit – genopstiller. 
Begge genvalgt med akklamation. 

Suppleant for 2 år: 
Max Guldkjær meldte sig til posten som suppleant. 
Nyvalgt med akklamation. 

 

8. Valg af revisor 
På valg er: 
Revisor. Tage Petersen – genopstiller. 
Genvalgt med akklamation. 

Revisorsuppleant for 2 år:  
Dorte Arp meldte sig som revisorsuppleant. 
Nyvalgt med akklamation. 
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9. Eventuelt 
Under eventuelt fremkom der en del kommentarer og forslag til, hvordan foreningen kunne 
fastholde nye og gamle medlemmer. Nogle af de kommentarer var følgende: 

Et medlem som har været medlem i 2-3 år spurgte til, hvordan man kan få flere til at blive i 
foreningen og komme i skolebigården efter at have gået på begynderkurset. Han nævnte, at det 
som ny kunne være lidt svært at finde nye kontaktpersoner, da mange kender hinanden i forvejen -  
instruktørerne har her en meget vigtig funktion. Så måske skulle man gøre mere ud af 
instruktørerne. – De har en vigtig rolle og ikke kun det første år. 

Et andet medlem, som startede for over 20 år siden gjorde opmærksom på, at da han startede, var 
de en 7-8 stykker der lavede en ERFA gruppe. Det havde været meget givende og 
smadderhyggeligt. De mødtes ca. 1 gang om måneden og fik snakket om problemer og 
udfordringer og havde samtidig en hyggelig aften sammen – Det kan anbefales. Flere medlemmer 
opfordrede til, at instruktørerne oplyste om hvor vigtig en ERFA gruppe kan være, når de nye 
biavlere starter op. 

Flere medlemmer mente at foreningen gjorde et godt arbejde med at få ny biavlere til at føle sig 
velkomne og havde et godt ry på det område. 

To helt nye kommende biavlere (planlægger start næste år) så frem til at møde medlemmerne af 
foreningen og følte sig godt modtaget indtil videre. De nævnte at det er en stor opgave at fastholde 
nye medlemmer, men opgaven ligger også ved de nye biavlere selv. 

Et medlem som starter op på anden sæson som biavler, roste foreningen og Arne for arbejdet i 
skolebigården og begynderkurset. Foreningens forskellige arrangementer er rigtig gode og det har 
været en fornøjelse at komme i skolebigården. 

Yderligere kommentarer var at få flere børn og unge med, f.eks. blev honning/jordbær dagen 
nævnt, hvor børn kan komme med.  

En del medlemmer gjorde også opmærksom på, at mange har en travl hverdag med mange ”jern i 
ilden” og derfor har svært ved at nå det hele. 

Et mangeårigt medlem gjorde opmærksom på, at man påtager sig et ansvar som biavler og at det 
også indebærer at møde op i skolebigården som nybegynder. Det er her man lærer om biavl i 
praksis. I skolebigården bruges der rigtig meget tid på at gennemgå alle aspekter af biavl og så er 
det lidt for nemt ikke at møde op og så ”bare” ringe til en instruktør når man har problemer. 

Der blev også opfordret til, at bestyrelsen tager kontakt til dem der ikke kommer i foreningen eller 
har meldt sig ud, for at høre hvorfor de ikke kommer eller har meldt sig ud. Hvis man har været på 
begynderkursus og fundet ud af, at man ikke skal have bier er det jo helt fint og dem vil der altid 
være nogle af. 

Formanden afrundede diskussion om fastholdelse af nye og gamle medlemmer med, at det var 
nogle rigtig gode input og emnet diskuteres løbende i bestyrelsen. På DBF’s formandsmøder 
snakker man også en del om det, da problematikken går igen i mange foreninger. 

Herefter kom der forslag omkring at få landmænd og grundejerforeninger til at plante bivenlige 
planter og hvordan foreningen kunne være mere aktiv i denne henseende. F.eks. ved tage ud til 
landmænd og give dem frø til at plante. Grundejerforeningerne kunne man tage ud og besøge og 
forklare vigtigheden af at plante bivenlige planter og blomster i stedet for bare at have græsplæner.  

Formanden gjorde opmærksom på, at et medlem at bestyrelsen havde fået opgaven som 
”Frømand” og ville tage kontakt til naboer med mere. 
 
I denne tid med et kommunalvalg lige rundt om hjørnet, blev det også gjort opmærksom på, at 
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kommunen ønsker at sælge de grønne områder til bebyggelse, så det havde betydning hvor man 
satte sit X 😊 

Efter forslag og kommentarer var blevet gennemgået erklærede dirigenten generalforsamlingen for 
afsluttet og formanden takkede for god ro og ordren samt de mange input medlemmerne var 
kommet med. 


