Kronborg Vestre Birk Biavlerforening - ordinær generalforsamling 2022
onsdag d. 16. november 2022 kl. 19.00.
Sted: Kantinen på Gribskolen Græsted, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Søren Simonsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i
overensstemmelse med retningslinierne herfor og derfor beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Mette Simonsen aflagde beretning for året 2021/2022. Beretningen blev godkendt uden
kommentarer.
3. Fremlæggelse af regnskab
Arne T. Henriksen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Der er et overskud på 9.580 kr, trods indkøb af både vippesi og en honningpresse til samlet 6.500
kr. Indtægterne kommer primært fra kontingent, begynderkursus og honningsalg.
Foreningen har betalt 2.500 kr. i gebyrer til banken, bl.a. fordi vi har skiftet kasserer.
I ”Arrangementer” indgår udgift på 3.000 kr. til sidste års lørdagsarrangement i november.
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse
Mette Simonsen gennemgik forslag til kommende aktiviteter og understregede, at medlemmer er
meget velkomne til at komme med ideer og forslag til foreningsaktiviteter. Bestyrelsen er åben og
lydhør.
Der var en kort drøftelse af muligheden for etablering af strøm og eventuelt vand i klubhuset.
Mette orienterede om, at det vil være meget bekosteligt at etablere vand, og at man hidtil har
vurderet, at behovet for strøm ifm. kaffehygge om onsdagen er beskedent. Skulle vi få et stort
behov for strøm, kan en generator være en fornuftig løsning.
Kontingent for 2024 blev fastholdt til 80 kr.
5. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag.
6. Forslag om vedtægtsændring (fremsættes af bestyrelsen)
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget af de 23 fremmødte medlemmer. Dirigenten
konstaterede, at retningslinierne for ændring af vedtægter var overholdt.

Formålet med ændringen er at tilpasse regnskabsåret til bi sæsonen, så regnskabet giver et
retvisende billede af økonomien for årets aktiviteter.
7. Valg af formand – på valg er Mette Simonsen (genopstiller)
Blev genvalgt som formand.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Bestyrelse:
Arne T. Henriksen (genopstiller)
Jan Nielsen (genopstiller)
Begge blev genvalgt til bestyrelsen.
Suppleant:
Jørgen H. Andersen (genopstiller)
Blev genvalgt som suppleant.
9. Valg af revisor – på valg er revisor Søren Simonsen (genopstiller)
Blev genvalgt som revisor.
10. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.
Dirigenten

Efter generalforsamlingen:
Arne T. Henriksen orienterede om Apimondia.
Apimondia verdenskongres afholdes i Skandinavien/København ultimo september 2025 og foregår som et
samarbejde mellem Danmark, Norge og Sverige. Kongressen foregår i Bellacentret med udstillinger og
konkurrencer indenfor alt vedrørende biavl. Derudover bliver der arrangeret udflugter til biavlere i alle tre
lande. Vi blev opfordret til at deltage - også i det forberedende arbejde. Der bliver også brug for mange
frivillige.

Jan Krogh fortalte om sine erfaringer med brygning af mjød , og vi smagte en bryg efter et simpelt
princip: honning og vand og tid.

Birkets Bedste honning. 20 forskellige honninger blev prøvesmagt, og følgende tre avlere blev kåret for
deres bedste honning. Alle tre fik seks stemmer hver, derfor er der tre vindere i år.
Bjarne Nielsen for en flydende sommerhonning.
Kurt Hansen for en cremet forårshonning.

Finn Andersen for en flydende sensommerhonning.

