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Referat: 

Kronborg Vestre Birk Biavlerforening. Ordinær generalforsamling 

onsdag d. 13. november 2019 kl. 19.00. 

Sted: Kantinen på Gribskolen, Stationsvej 10, 3230 Græsted. Fremmødte: 28 pers. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
Søren Simonsen blev valgt. 

 
2. Bestyrelsens beretning 
Medlemmer: Foreningen har lige nu 120 medlemmer og 2 lokalmedlemmer. Vi har haft 13 
indmeldelser siden sidste generalforsamling.  Vi havde 21 deltagere på vores begynderkursus, 
heraf har 8 (husstande) meldt sig ind. 

 
Vinterens aktiviteter 
 

 Vi har afholdt en workshop i sensorik, hvor vi fik præsenteret DBFs materiale og øvede os i 
beskrivelse og bedømmelse af honning. Materialet ligger på hjemmesiden. 

 Vi havde en foredragsaften med Peter Sjøgreen, biavler og meget andet. Han fortalte bl.a. 
om opgaver og udfordringer ved at være økologisk biavler og om produktion af pollen.  
Vores 2., sædvanlige, vinterforedrag blev desværre aflyst pga. sygdom.  

 Begynderkursus 

 
I sommersæsonen 
 

 Kurt afholdt et lille dronningekursus efter Ole Andresens metode. Der kom ikke så mange 
dronninger ud af det, så det må vi træne lidt mere.  

 Den 9. november arrangerede Hørsholm og omegns Biavlerforening endnu et 
fællesarrangement for de nordsjællandske biavlerforeninger. Det foregik i Arboretet i 
Hørsholm, med oplæg af Peter Sjøgren og Lise Hansted. 
 

Vi har desuden haft 

 2 spiseaftener, med mange deltagere og er rigtig hyggelige 

 2 arbejdsdage – inkl. frokost - i skolebigården. Stadevægtene er sat op og vejer døgnet 
rundt. Vi har haft generel beskæring, ny flisegang og klargøring. Og i efteråret med 
oprydning, vask og rens af materiel og maling af gavlen.  

 Honningtavlen er udkommet 2 gange, med løst og fast fra vores egen forening. Som aftalt 
sidst år på generalforsamlingen tilbyder vi at man kan få honningtavlen på mail. Det er der 
11 der får. 

 Vi har oprettet en gruppe på facebook. Den har lige nu 38 medlemmer. Der har været pæn 
aktivitet og det har været fint at forskellige bl.a. har lagt billeder op fra 
skolebigårdsaftenerne. 
 

Udlejning 

 Det er slyngen der er mest gang i. Hverken dronningekit eller lysstøberkittet har været 
udlejet. 
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Udadtil 

 Foreningen deltog i kommunens årlige Grøn lørdag-arrangement i Gilleleje. Lørdagen 
afslutter en uge hvor institutioner og skoler har brugt tid på grønne arrangementer og 
lørdag er så for alle og med deltagelse af mange af kommunens foreninger. 

 Vi havde besøg af den cyklende ’Klimagruppe’, som det i år lykkedes at samle deltagere 
nok til en tematur om bier. Udover skolebigården besøgte de nogle af kommunens arealer 
med bivenlige planter samt en af vores medlemmer, der kunne præsenterer forskellige 
honningprodukter. 

 Foreningen stillede op ved Esrum Klosters Høstfestival. Selvfølgelig med honningsalg, men 
også med en lille udstilling til eftertanke af de honninger der sælges i supermarkederne. 
Ved denne lejlighed solgte foreningen egen honning for 4625 kr. 

 
 
Skolebigården: 
Vi indvintrer 15 bifamilier, heraf en i Afrikastadet og en i Halmkuben. Vi har udskiftet 5 dronninger 
efter myresyrebehandlingen. Købt hos Fredelige Bier v/Peter Blæsbjerg. 
De ’alternative stader’ har fået sværmfamilier og der har været noget mere sværmaktivitet end 
sidste år. Så flere har også kunne få en sværm. Årets honninghøst har været medium: 107 og 42 
kilo.  
 
Vi har på 2. år været observationsbigård for ”sygdom og skadegører i bifamilien”. Vi kan heldigvis 
rapportere at der hverken har været små stadebiller i stadefælderne eller gulbenede hvepse i 
ølfælderne. 
 
De 4 stadevægte er sat op og vi har fulgt opgangen og også set at omkring 20. juli var det status 
quo og nedgang. Nu skal vi følge med henover vinteren og i øvrigt øve os i at bruge de 
informationer der ligger i at følge vægtene. Der kommer til at stå lidt mere om det på vores 
hjemmeside under ’Skolebigården’. 
 
Vores opgaveliste i skolebigården har været en ok succes igen i år. Opgaverne bliver fordelt lidt ud. 
Vi har haft fint fremmøde og er også fundet af nye folk, der har været interesserede i biavl og som 
vi inviterer til forårets begynderkursus. Erfarne biavlere er stadig i høj kurs til en snak og 
erfaringsudveksling. Også tak til vores instruktører, der tager en vigtig tørn med at introducere og 
inspirere begynderne til deres kommende bigerning. 
  
Naboer og bivenlige planter 
Vores henvendelse har givet en pote. Den sydlige mark leverer hø til heste og ejeren vil til næste 
år plante en blanding der også er insektvenlig. 

 
Referat: Bemærkninger til bestyrelsens beretning: Der var ingen bemærkninger. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 
Regnskabet er vedlagt særskilt. 

Kasserer, Sven Fristrup, fremlagde regnskabet. Årets overskud er 4.386 kr. og foreningen har en 

samlet formue på 37.264 kr. i banken. Af årets store poster nævnes på indtægtssiden et godt 

honningsalg og begynderkursus. På udgiftssiden betaler vi en del i forsikring. Generalforsamlingen 

vedtog på et tidspunkt at vi skulle tegne en tyveriforsikring. Danmarks Biavlerforening har nu 

indgået en fælles aftale om tyveriforsikring for biavlerforeningerne med Gartnernes Forsikring, så vi 
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kan nok spare lidt igen. Foreningen har indkøbt stadevægte som den største enkeltstående post. 

 

Referat: Bemærkninger regnskabet: 

- Revisor, Tage Petersen, roste Sven for det fine regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

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

fastsættelse 

Begynderkursus – arbejdsdage - spiseaftener i skolebigården.  
To foredrag. Vi prøver igen at få en ud, der har erfaringer med at antallet af bistader vokser, og 
pludselig skal man til at overveje at rykke op i en lidt højere liga og hvilke overvejelser og 
udfordringer der er i det. I april får vi besøg af Lise Hansted der både forske i bier, selv er biavler 
og desuden ved en masse om biavl i andre lande. 
16. maj er der fællesudflugt til Frilandsmuseet. Her vil mangeårig biavler Sven Branner fra 
Nordsjællandske bivenner fortælle om biavl i historisk perspektiv og vise hvordan man tidligere 
drev biavl i baghaverne.  
 
Vi har i bestyrelsen talt om at etablere en blomsterstribe eller lignende på en del af 
parkeringsarealet ved forårets arbejdsdag. 
 
Vi har fået forslag om at etablere et par solceller til lidt lys i klubhuset. Bestyrelsen har vurderet 
behovet og besluttet at anskaffe nogle bedre lamper til de første og sidste aftener, hvor det kniber 
med at finde ud.  
 
Kontingentfastsættelse 2021: Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med lokalkontingent på 80 kr. 
der opkræves samtidig med det årlige kontingent til Danmarks Biavlerforening. 
 

Referat: Bemærkninger til bestyrelsens forslag og planer, samt kontingent: 

Der var forslag om at spørge kommunen om vi kan plante bivenlige planter på trekanten mellem 

Ny Mårumvej og Mårumvej.. 

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:  

Dorte Garrit (genopstiller) 

Dorte Garrit blev valgt uden modkandidater 

Sven Fristrup (genopstiller) 
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Sven Fristrup blev valgt uden modkandidater 

Bestyrelsesmedlem: Birgit Søgaard blev indstillet af bestyrelsen. 

Birgit har været biavler i 2 sæsoner. Birgit har deltaget i Grøn Lørdag og Esrum Klosters 

høstmarked og er bl.a. interesseret i formidling af bier og biavl – ikke mindst til børn. 

Birgit blev valgt uden modkandidater. 

Suppleant: Nyvalg 

Jan Nielsen stillede op til posten. 

Jan har været biavler siden 2015 og har bl.a. været instruktør i skolebigården i flere sæsoner. 

Jan blev valgt uden modkandidater. 

 

8. Valg af revisor – på valg er revisor Tage Petersen (genopstiller) 

Tage blev valgt uden modkandidater 

Revisorsuppleant – på valg er Dorte Arp (genopstiller) 

Dorte blev valgt uden modkandidater 

 

9. Eventuelt 
Christian takkede bestyrelsen for deres arbejdet med foreningen og skolebigården. 

 

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for fremmødet og god ro og orden. 

 

 

Birkets Bedste Honning 

Herefter gik vi over til Birkets Bedste Honning.  

Resultatet af årets honningbedømmelse 

14 honninger blev indleveret til bedømmelse. 

Birkets Bedste Honning 2019: 

Førstepladsen: Årets vinder af Birkets Bedste Honning er Christian Sørensen med en tidlig, tidlig 

forårshonning. Mælkebøtter og frugttræer. Hans bier står mellem Skævinge og St. Lyngby. 

Andenpladsen: Tage Petersen med sin sensommerhonning. Den er høstet 19. august. Tage 

mener bierne har trukket på skoven. Bierne står ved Dønnevælde og Faksemosen i Græsted. 

Tredjepladsen: Bjarne Nielsen med sin forårshonning. Den blev presset til sankt Hans. Bierne 

trækker på pil, mælkebøtter, raps. Bjarnes bier står mellem Smidstrup og Udsholt.  

Tak til Max fra Bibutikken der leverede en præmie til 1. og 2. pladsen.  

 

Der er billede af de stolte vindere på hjemmesiden  

 

 

Tak til de fremmødte fra Bestyrelsen. 

Referent: Dorte Garrit 

 

http://kvbb-biavl.dk/forsiden/honningsalg/birkets%20bedste%20honning.html

