Kronborg Vestre Birk Biavlerforening. Ordinær generalforsamling 16. november 2016.

Kronborg Vestre Birk Biavlerforening afholdt ordinær generalforsamling
onsdag d. 16. november 2016 kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingent-fastsættelse
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af formand – på valg er Mette Simonsen (genopstiller)
7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Bestyrelse:
Merete Drud (genopstiller),
Kurt Hansen (genopstiller),
Kurt Jørgensen (genopstiller ikke).
Suppleant 2 år: Henrik Koch (genopstiller ikke)
Suppleant 1 år:
8. Valg af revisor – på valg er revisor Søren Simonsen (genopstiller)
9. Eventuelt
Formanden indledte med at mindes de 4 markante biavlere, vi har mistet i årets løb: Peter
Christensen, Hans Hansen, Anette Remez Henriksen og Raymund Dyndegaard, med et minuts
stilhed.
1. Valg af dirigent
Derefter blev Søren Simonsen valgt med akklamation som aftenens dirigent. Han startede med at
konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt efter lovene og dermed beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Derefter fik formanden ordet til at aflægge bestyrelsens beretning, der også forelå skriftligt. Hun
oplyste:
Medlemmer: Foreningen har lige nu 98 medlemmer. Årets tilgang og afgang betyder at der kun er 2
medlemskaber mere end ved sidste generalforsamling og hertil 4 støttemedlemmer. Vi havde 22 på
vores begynderkursus, heraf har 8 (husstande) meldt sig ind.
Voksklub: Bestyrelsen besluttede i foråret at Kronborg Vestre Birk som forening trådte ud af
Nordsjællands Voksklub og i stedet benytter Max Guldkjærs afsmeltning, rammevask og voks. Max
Guldkjær satser også på grøn voks, hvilket vi finder vigtigt og samtidig ønsker vi at støtte en
lokalmaterielforhandler. Medlemmer af Voksklubben kan dog stadig være med i Nordsjællands
Voksklub, der samarbejder med Bihuset i Tappernøje, hvis de ønsker det.
Hjemmeside: I foråret kom en ny hjemmeside op. Den præsenterer foreningen og har de mest
almindelige informationer som medlemmerne tænkes at interessere sig for. Vi slår nyheder op og
skriver i kalenderen.
Vinterens aktiviteter var
• et velbesøgt kursus i at lave sæber og cremer på Gribskolen
• et velbesøgt kursus i at støbe lys her i november 2016
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Som noget nyt forsøgte vi os i vinter med to studiekredse om hhv.
• 'Håndtering af sværmning' og
• 'Optimering af honningudbytte/2-dronningsystem'.
Med omkring 10-12 deltagere er det noget vi gerne vil gøre igen – ikke mindst hvis nogen har et
emne de gerne vil bringe på banen. Aktiviteterne blev forestået af egne foreningskræfter og er også
en mulighed for at vidensdele med hinanden og blive klogere.
• Vi havde foredrag med ekstern foredragsholder: 'Hvem dræber honningbierne?'- en diskussion af
neonikotinoiders betydning for bidød.
I sommersæsonen var der planlagt
• udflugt til Nekselø parringsstation. Den måtte desværre aflyses pga for få tilmeldinger.
• Vi holdt foreningens 75-års jubilæum med en reception i skolebigården. I den anledning hædrede
vi Arne Henriksen med en sølvnål for hans lange indsats for foreningen.
Vi har haft
• 2 spiseaftener, der begge trækker mange deltagere og er rigtig hyggelige
• 2 arbejdsdage – inkl. frokost - i skolebigården hvor der er taget hul på udtynding i hegnet mod syd,
så vi kan få noget mere sol ned til bistaderne. Vi når så langt vi kan med den hjælpe der dukker op.
• Honningtavlen er udkommet 2 gange, med løst og fast fra vores egen forening
• I august blev medlemmerne inviteret til rundtur på Flynderupgård ved Espergærde med mulighed
for efterfølgende frokost i Spisestuen. Så tak til Christian for det initiativ.
Vi inviterede også til honning-jordbærdag i skolebigården, men dagen fik desværre ikke særlig
meget opmærksomhed, så her skal vi tidligere ud næste år
• Og så har der selvfølgelig været begynderkurset for nye biavlere.
Skolebigården:
Vi indvintrede 10 bifamilier og 2 småfamilier som del af 2-dronningeksperimentet.
Som noget nyt har vi også en familie i et Afrikastade, som vi skal arbejde videre med næste sæson.
Årets honninghøst er på omkring 155 kilo. Om ikke andet kan vi nå at omsætte det – enten til
medlemmerne eller som i år på Esrum Klosters Havefestival.
I år havde vi to instruktører på hvert begynderstade. Det har givet mere ro og været bedre for
begynderne at en/begge har været gennemgående fra gang til gang og også har kendt bifamilien.
Der bliver plantet frø og stiklinger fra medlemmernes egne haver og sågar et honningtræ. Også et
fint initiativ til mere biodiversitet i skolebigården.
Omkring os: Gribskov Kommune er certificeret som bivenlig kommune, og det skal der lidt
pressedækning på. Samtidig er både vi og kommunen interesseret i sparring på at gøre
kommunens arealer mere insektvenlige. Så det ser vi frem til.
Som nævnt på sidste års generalforsamling har DBF introduceret nogle koordinatorroller for
forskellige emner, som de gerne vil gøre lidt mere ved. Bl.a. en for bisygdomme. Dorte er
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koordinator på den post. Kurt Hansen er udnævnt som koordinator for biavlsinteresser og Merete
Drud for biernes produkter. Herudover er der roller for ’nye biavlere’, ’aktiviteter og fastholdelse’
samt ’presse- og PR’. Rollerne skal både aflaste formændene og give medlemmer mulighed for at
dyrke et særligt interessefelt med noget hjælp til materialer og/eller kursus fra DBF. Tanken er
selvfølgelig at man også bruger det ift. sin lokalforening. De roller vil bestyrelsen gerne arbejde lidt
på at få udbredt. Der kan godt være et par stykker på hver ’post’.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
3. Fremlæggelse af regnskab
Derefter redegjorde Sven for årets regnskab, der viste et underskud på godt 6.000 kr. i modsætning
til sidste år, hvor der havde været et overskud på godt 7.000 kr. Forskellen skyldtes bl.a. nogle
periodeforskydninger. Udgifter på godt 1100 kr. til sidste nr. af Honningtavlen for 2015 år er først
blevet betalt og konteret i dette regnskabsår, og slutafregningen af medlemsbidrag på næsten 1.000
kr. fra Danmarks Biavlerforening er først kommet frem efter afslutningen af regnskabsåret. Desuden
er der helt ekstraordinære udgifter forbindelse med reception m.v. i anledning af foreningens 75 års
jubilæum. Så alt i alt er økonomien i orden med en likvid formue på 26.000 kr., så vi har noget at stå
imod med.
Regnskabet blev godkendt.
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingent-fastsættelse
Formanden redegjorde for bestyrelsens forslag og planer for det kommende år:
Vi er stort set på 'plejer': Vinterforedrag. Begynderkursus. Arbejdsdage. Spiseaftener i
skolebigården. Gerne et dronningkursus hvis der er interesse for det.
I skolebigården skal vi arbejdevidere med Afrikastaderne. Og så vil vi gerne introducere ”Das
projekt”. Vi har tidligere talt om et das eller tørkloset eller andet alternativ til ’bag bag en busk’. Det
vil være praktisk når vi har besøg af skoleklasser eller en busfuld biavlere på tur og det kan også
være praktisk på en helt almindelig skolebigårdsaften.
Vi vil også gerne have en udflugt eller to, fx i samarbejde med voresnaboforeninger, så vi er meget
modtagelige for forslag og hjælp.
Invitation og forebyggelse. Bestyrelsen har tænkt at lave 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 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.
Lokalkontingent i 1. sæson. Bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at vi fra 2017 opkræver
lokalkontingent af de nye biavlere, der efter begynderkurset fortsætter i skolebigården, men ikke
melder sig ind i DBF, hvilket vi fortsat vil opfordre til. Der er så mange fordele ved medlemskab af
DBF at de, der straks anskaffer bier i høj grad melder sig ind. Andre vil gerne lige se det hele an og
det skal der være plads til, men vi mener godt at man kan bidrage til lokalforeningen da man får
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rigtig meget herfra. Fra den næste sæson er det fuldt medlemskab. Melder man sig ind i DBF løbet
af sommer/efterår påtænker vi ikke at tilbageføre det indbetalte lokalkontingent, da det ikke skal
medføre en større administrativ opgave for foreningen.
Som noget nyt blev der herefter holdt gruppearbejde omkring emnet ”Hvad er en forening in casu KVBB- og hvad vil vi bruge den til?
Det gav mange gode indspark og forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med - uden at det dog
blev lovet, at forslaget om mere fællesudstyr kunne udstrækkes til en 16-solds vendeslynge, men
nok et sæt forme til lysestøbning.
Kontingentfastsættelse 2018: Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med lokalkontingent på 80 kr.
Dette blev vedtaget.
5. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg af formand
Derefter var der valg, først af formand, hvor Mette Simonsen blev genvalgt med akklamation.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Bestyrelse: Merete Drud og Kurt Hansen blev genvalgt med akklamation.
Til den ledige bestyrelsespost blev Erik Lassen valgt med akklamation.
Suppleant hhv. 2 år og 1 år: Johan Schellerup og Henry Drasbæk blev valgt med akklamation
8. Valg af revisor
Søren Simonsen blev genvalgt med akklamation.
9. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt.
Dermed var dagsordenen udtømt og Søren takkede forsamlingen for god ro og orden, så det havde
været nemt at være dirigent.
Derefter gik vi over til kaffen og den vigtige kåring af Birkets Bedste Honning honning blandt de 20
tilmeldte honninger.
På førstepladsen som Birkets Bedste Honning vandt en honning fra Tove Nielsen & Søren
Simonsen. Med næsten det samme stemmetal delte Margit Pedersen og Sven Fristrup
andenpladsen, og der blev derfor ikke uddelt diplom for trediepladsen.
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