
Referat:

Kronborg Vestre Birk Biavlerforening. Ordinær generalforsamling
onsdag d. 21. april 2021 kl. 19.00.

Sted: Generalforsamlingen blev holdt virtuelt via platformen Zoom, grundet coronarestriktioner.
Generalforsamlingen er udsat fra november 2020 til ovenstående dato, også grundet 
forsamlingsforbud som følge af corona.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Søren Simonsen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning
Medlemmer: Foreningen har lige (14.04.2021) nu 125 medlemmer og 3 lokalmedlemmer. Det er 5 
flere end ved generalforsamlingen i 2019.
Vi havde 20 tilmeldte til vores begynderkursus (2020)
Vinterens aktiviteter

 I februar havde vi et nyt tiltag med en kursusgang om udvintring. Der var tæt på 20 
deltagere, så det ramte et behov.

 4. marts havde vi et foredrag med Nikolaj Wium, vores biinspektør der holdt foredrag om 
sin biavl. 

 Den 11. marts trådede vi rammer i sløjdlokalet 

 Begynderkurset der skulle starte i marts blev først udsat. Dernæst blev den teoretiske del 
tilbudt med de videoer som Danmarks Biavlerforening fik lavet og blev udelukkende 
selvstudie. Den mærkelige start fik 5 til at udsætte biavlen til næste år og 6 dukkede aldrig 
op, da vi nåede frem til maj og skolebigård. Til gengæld kom der andre til. I perioden med 
begrænset fremmøde fik vi organiseret to hold, der måtte nøjes med 1 time hver, men dog 
kunne få fingrene i bierne. Det var ikke mindst vigtigt fordi mange allerede havde anskaffet 
bier.

I sommersæsonen fik vi dog

 slynget forårshonning på Gribskolen, med pandekager som sædvanligt

 slynget sommerhonning. I spejderhytten ved Bymose Hegn, som kommunens naturvejleder
råder over. Det er første gang vi har været her, men der vil vi - og må - gerne komme igen

 vi fik et lørdagsbesøg af Hørsholm Biavlerforening hvor vi kunne vise skolebigården frem 
og udveksle foreningserfaringer

 vi afholdt vores arbejdsdag den 29. august hvor vi som sædvanligt nåede en masse 
beskæring, vask og vedligehold.

 12. september var der tilbud om en tur til Bihuset i Tappernøje med rundvisning i smelteriet

Desuden er 

• Honningtavlen udkommet 2 gange

• vores gruppe på facebook har nu 56 medlemmer. Det svinger med aktiviteten, men vi 
synes det er en god mulighed for et lokalt biavlerforum
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• foreningen har købt ny udlejningsslynge. Den første viste sig at være en noget træg model 
der endte med at gå i baglås. Vi fik den byttet til en anden slynge/andet mærke.

Skolebigården: Jeg kunne berette om alt det der ikke skete pga restriktioner som følge af corona. 
I stedet for vil jeg generelt sig om sæsonen at vi klarede os fornuftigt igennem. 

At vores begynderhold har været fantastiske til at passe bier hele sommeren. 

At vi har haft god hjælp af instruktører og medlemmer, men at vi også har savnet mange af jer 
erfarne som også plejer at dukke op.
Selv om vi har måtte være 50 personer, så har vi ikke kunne holde 2. halvleg med 
erfaringsudveksling, hygge og kage og fællesspisning, som vi synes er en stor del af foreningen. 
Det er vores foreningshus ikke stort nok til og hele situationen har lagt en dæmper på 
selskabeligheden. Vi må tage revance til næste år.

Vi indvintrer (og udvintrer) 15 bifamilier: Heraf en i Afrikastadet og en i Halmkuben, det er deres
2. sæson. Vi har udskiftet 3 dronninger efter myresyrebehandlingen. Købt hos Honningpigen 
v/Bettina Woller.
Årets honninghøst har været medium i foråret: 75 kg. Men udsædvanlig højt ved 
sommerslyngningen: omkring 100 kg. Næsten hele høsten er solgt til medlemmerne. 

Vores stadevægte har vejet igennem vinteren 2019/2020. Vi har kunne følge en faldende vægt. 
Løbende og ikke dramatisk. Men vi kan som bekendt ikke se hvad kiloen er sammensat af. Så i 
marts skal man ud og lette lidt på låget for at tjekke foderbeholdningen.
Vægtene gik i stå i sommer. Det har senere vist sig at nogle ledninger var bidt over og at der måtte
nye batterier til, trods at de genopladelige kun har været genopladet en gang. Nu er der vægt på 
igen.

Et supplement til den beretning der egentlig stoppede i november 2020 kan siges ret kort. 
Vi mødtes til oxalsyrebehandling 28. november og siden da har corona igen lagt låg på indendørs 
aktiviteter. Så foreningen har ligget stille til vi har holdt udvintringskursus som webinar den 4. marts
og har taget hul på begynderkurset den 23. marts. Igen via Zoom, som er en mødeplatform som 
Danmarks Biavlerforening har tegnet abonnement på, så foreningerne kan bruge det i 3 måneder 
her i foråret. 
Danmarks Biavlerforening har desuden afholdt en række webinarer som alle har kunne deltage i 
gratis og nåede man dem ikke, så kan man se dem via DBFs hjemmeside. Det har givet et nyt 
perspektiv på fællesarrangementer, som DBF forhåbentlig fortsætter med. Måske kan vi så også 
nemmere få nye foredragsholdere fra Langbortistan til vores lokale foredrag – de møder op på 
storskærm og vi sidder sammen i kantinen med kaffe og kage og stadig mulighed for fælles bisnak.

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

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet er vedlagt særskilt. Regnskabet blev gennemgået.
Årets overskud er 4.300 kr.

Referat: Bemærkninger regnskabet: Ingen. Regnskabet blev godkendt.

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingent-
fastsættelse
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Vi havde nogle flere planer i november 2020, som er overstreget grundet corona.

Begynderkursus – arbejdsdage - spiseaftener i skolebigården, Honningtavlen. 

To foredrag – vi afventer situationen lidt.
I maj: den fællesudflugt til Frilandsmuseet som blev aflyst sidste år. Her vil mangeårig biavler Sven
Branner fra Nordsjællandske bivenner fortælle om biavl i historisk perspektiv og vise hvordan man 
tidligere drev biavl i baghaverne. 

Lørdagsarrangement med de andre Nordsjællandske biavlerforeninger den 14. november 2020. 
Det er vores tur til at arrangere. Udskudt til 13. november 2021.

Etablering af blomsterhjørne på højen ved Ny Mårumvej/Mårumvej. Vi får jorden fræset. Vi sår frø 
på forårets arbejdsdag den 17. april 2021. 

Bestyrelsen vil gerne oprette nogle arbejdsgrupper, der står for forskellige opgaver i løbet af 
sæsonen. Det kan være udadvendte aktiviteter som undervisning/demo af bier/honningsalg, opsyn
med materiel, med slynge(r), arrangement/udflugt, et nyt projekt…. Formålet er dels at fordele 
opgaveansvaret, så det ikke kun er bestyrelsen der har de løbende opgaver. Det betyder nemlig at
der ikke er meget luft til nye initiativer. Dels at involvere medlemmerne mere på kryds og tværs og 
måske som en anden slags opgave på en skolebigårdsaften.  Det kan også være en mulighed for 
en slags erfagrupper for medlemmerne, at man går sammen om at brygge mjød, bygge trugstader,
solvokssmelter m.v. 
”Kom og se min bigård” er et nyt initiativ der opfordrer os til at holde åben bigård i løbet af 
sæsonen, så det er muligt at blive inspireret hos hinanden.

Elektrisk honningslynge: Foreningen har en 3-solds håndslynge der bruges til slyngning af 
foreningens honning.  Foreningen er i dag afhængig af at medlemmer stiller slynge til rådighed ved
foreningens slyngeaftener, da en 3-solds slynge er for lidt.

Foreningen har desuden en ny 2-solds håndslynge der udlejes til medlemmerne og som normalt 
ikke har været med på slyngeaftenerne. Bestyrelsen har drøftet at opgradere foreningens 
slynge”park” med en motorslynge, der skal bruges til slyngning af foreningens honning, så 
foreningen er uafhængig af eksterne slynger. Hvis der er medlemmer der vil stå for udlejning, som 
det allerede sker med 2-soldsslyngen, vil den også kunne udlejes til medlemmer. En ny 4-solds 
motorslynge koster 5395 kr. i Bibutikken. Bestyrelsen vil gerne spørge generalforsamlingen hvad 
man synes om at indkøbe en motorslynge til foreningsbrug og om at udleje den til medlemmerne.

Kontingentfastsættelse 2022: 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 blev spurgt ind til hvilke opgaver det var bestyrelsen havde i tankerne ifm. arbejdsgrupper.

- Det blev foreslået at det nok var nemmere at melde sig til nogle kendte opgaver, frem for selv at 
skulle finde ud af hvilke opgaver der mangler hænder.

Det blev afklaret at arbejdsgrupperne måske falder i to kategorier – nogle praktiske arbejdsopgaver
som bestyrelsen kommer med forslag til; som et par årlige tjek af materiellet, hus, have  – og så 
dem der også kan være mere interesseprægede arbejdsgrupper, fra lidt pleje af de alternative 
bistader (Afrikastadet og Halmkuben) til udflugter, mjødbrygning, solvokssmelter, bivenlige 
blomsterfrø m.v.

- Forslag om at der er en med fra bestyrelsen til at sætte i gang/koordinerer mellem en 
arbejdsgruppe og bestyrelsen.
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Elektrisk slynge
Der var opbakning til at indkøbe en elektrisk slynge og til at udleje den til medlemmer.
Maj-Britt Kongstad vil gerne stå for opbevaring og udlejning af slyngen.

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 ikke)
Kurt Hansen (genopstiller ikke)
Suppleant Johan Schellerup (genopstiller ikke)
To bestyrelsesposter og en suppleantpost skal besættes.
Jan Nielsen stillede op til en bestyrelsespost
Jan Nielsen blev valgt uden modkandidater (dermed blev hans suppleantpost vakant)

Bestyrelsesmedlem: Arne Henriksen blev indstillet af bestyrelsen.
Arne har tilbudt at være aktiv i foreningen, men ikke nødvendigvis i bestyrelsen.
Arne accepterede opstillingen.
Arnet blev valgt uden modkandidater.

Suppleant: Nyvalg
Jørgen Andersen stillede op til posten. Jørgen har været biavler siden 2019.
Jørgen blev valgt uden modkandidater.

Suppleantposten, der blev ledig ifm. at Jan blev bestyrelsesmedlem forbliver vakant indtil næste 
generalforsamling i november måned.

8. Valg af revisor – på valg er revisor Søren Simonsen (genopstiller)
Søren blev valgt uden modkandidater.

Valg af revisor, ekstraordinært
Vores revisor, Tage Petersen, døde desværre i vinter. Derfor skal der vælges ny revisor.
Bestyrelsen indstiller Erik Lassen som revisor for foreningen. 
Erik blev valgt uden modkandidater.

9. Eventuelt
Intet til eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for fremmødet og de afgående 
bestyrelsesmedlemmer for deres indsats for foreningen gennem årerne.

Dorte Garrit slukkede for Zoom og så var alle hurtigt hjemme.

Tak til de fremmødte fra Bestyrelsen.
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