Kronborg Vestre Birks Biavlerforening har afholdt
ordinær generalforsamling onsdag d. 26. november 2014 kl. 19.00.
Sted: Kantinen på Gribskolen, Stationsvej 10, 3230 Græsted.
Der var 27 deltagere, fordelt på 24 stemmeberettiget.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Søren Simonsen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig.
Arne Henriksen fik ordet og holdt en kort mindetale for Grete Hansen, der døde i efteråret. Grethe
var mangeårigt medlem af foreningen og modtog Sølvnålen for sin indsats i det lokale arbejde for
biavlen.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen er vedlagt særskilt.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
Beretningen blev godkendt.
Arne Henriksen beklagede at Voksklubbens rammer efter vask stod udenfor og blev våde og sorte.
Det er ikke en særlig pæn måde at behandle kundernes rammer. Samt at det burde være muligt at
aftale og koordinere aflevering i flere hold, så man kan tage nogle vaskede rammer med tilbage.
Der var yderligere kommentarer til sen advisering af færdige rammer og et eksempel på lidt voldsomt svind efter vask.
3. Fremlæggelse af regnskab
Foreningen har en fin økonomi. Medlemsbidrag, honningsalg og begynderkursus bidrager næsten
ligeligt til dette års indtægter. Der er en ekstraordinær indtægt fra ’Buspenge’, som er en deling af
tidligere overskud fra fælles busture med Frederiksborg-Hillerød Biavlerforening.
Udgifter: Indkøb til møder dækker bl.a. over at en foredragsholder har fået honorar i naturalier.
Regnskabet blev godkendt. Se regnskab i separat fil.
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse
Ingen store planer! Det sagde vi også sidste år.
 Der er stadig et par småopgaver på huset. Lidt tapet i ’entreen’ og den slags, men ikke noget
der er ’skal’. Så måske vi får kigget materiellet igennem. Vil gerne investere i udstyr til
dronningekurset. Det har hidtil været Arne der har lagt meget til.
 Vi skal selvfølgelig have begynderkursus.
 Vi skal have et par foredrag. Som allerede annonceret med Per Kristiansen d. 15. april og så
kommer Asger Søgaard d. 18. februar og fortæller om biernes fødegrundlag. Vi ser om vi
kan blive konkrete ift vores egen skolebigård og de prøver vi har derfra. Vi prøver igen med
en fællesudflugt til Swientys åbent-hus-dag i maj.
 Pollenindsamlingsprojektet har fået penge til endnu et år, så vi er nok med igen.
 Vi har stadig informations-kit til at underholde om biavl og også plads i klubhuset.
Medlemmerne er velkommen til at låne det. Bestyrelsen vil i vinter arbejde med noget
målrettet information og nogle invitationer til skoleklasser i kommunen.
 Foreningen havde stiftende generalforsamling 25. januar 1941 – Det betyder at vi har 75 års
jubilæum i 2016. Så det skal vi fejre på en eller anden måde.

Og så er bestyrelsen naturligvis åben for forslag, både til enkeltaktiviteter og til andre tiltag.
Bestyrelsen indstiller at vi i 2016 fortsætter med lokalkontingent på 80 kr. der opkræves samtidig
med kontingent til Danmarks Biavlerforening.
Bestyrelsens indstilling blev vedtaget.
5. Forslag fra medlemmerne
a) Honningbedømmelser: 1. præmier / "Dette produkt opfylder KVBBs krav for 1.
klasses honning".
Kurt Hansen har følgende forslag til diskussion på generalforsamlingen:
Kan vi kåre honning på samme måde, som man gør med vin eller hunde? Med vin har
man sammensat et bedømmelsespanel som smager på vinen og, hvis den er god, så
får man lov til at sætte et lille mærke på sin flaske der angiver, at man opfylder visse
kvalitetskrav, f.eks. har fået 1. præmie ved sådan en kåring. Ved hundeavl kan man
give 1. præmier og "best in show".
Jeg synes det er lidt synd at kvalitetshonning bliver slået i hartkorn med den "døde"
honning man ofte kan få for meget få kroner i nogle supermarkeder. Det ville
naturligvis være hårdt og noget uretfærdigt og ikke formålstjenligt, hvis det kun er en
enkelt af vores 88 medlemmer som bliver kåret, så man kunne måske lave et system
med mange 1. præmier, eller "Dette produkt opfylder KVBBs krav for 1. klasses
honning".
Det kunne også være at man på et bredere plan var interesseret i generelt at peppe
dansk og medlemmernes honning lidt op. Vinavlerne har jo deres kåringer for at distancerer sig fra billige masseproducerede sure og "uværdige" vine. Vi kunne på denne måde måske løfte vores kvalitetsprodukter, så kunder gerne ville betale lidt mere
for noget der er mærkbart bedre end de forskellige mishandlede produkter der ses på
markedet.
Venlig hilsen Kurt Hansen, Gilleleje.
Som forberedelse havde bestyrelsen drøftet forslaget på seneste bestyrelsesmøde og besluttet at
udvide Birkets Bedste Honning til at omfatte de tre honninger med flest stemmer. Og at sende information om kåringen og vinderne til UgePosten for at slå et slag for lokal honning.
Fra forsamlingen var holdningerne at
 Alle i foreningen laver formodentlig god honning, så vanskeligt at karakterisere nogle honninger som bedre kvalitet end andre. Vigtigere at markedsføre den lokale honning.
 Opmærksomhed på de forskellige smage som honning har. I kokkeverdenen bruger man
forskellige honninger til forskellige retter. Derfor vigtigt også at fremhæve det særlige i en
honning.
 Smag er forskellig. Der er tidligere arbejdet på en ordbog for beskrivelse af honning. (DBFs
sensorikarbejde).
 Hvordan definerer vi kvalitet? Smag, duft, emballage mm. opfattes forskelligt.
 Som ved et vinskue, så kræver det et ensartet grundlag og kriterier for bedømmelse.
Bestyrelsen vil tage emnet op i årets løb.
6. Valg af formand – på valg er Mette Simonsen, villig til genvalg.
Mette Simonsen blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater. Til lykke.
7. Valg af bestyrelse og suppleant – på valg er:

Merete Drud, villig til genvalg.
Merete Drud blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater. Til lykke.
Kurt Jørgensen, villig til genvalg
Kurt Jørgensen blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater. Til lykke.
Erik Lassen, genopstiller ikke.
Tak for indsatsen til Erik.
Bestyrelsen foreslog Kurt Hansen som nyt bestyrelsesmedlem. Kurt Hansen blev enstemmigt valgt
uden modkandidater. Til lykke og velkommen i bestyrelsen.
Henrik Koch, suppleant, villig til genvalg
Henrik Koch blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater. Til lykke.
8. Valg af revisor – på valg er Søren Simonsen, villig til genvalg.
Søren Simonsen blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater. Til lykke.
9. Eventuelt
- Der er observeret stadebiller i Italien. Arne og Annette medbragte et par stykker i sprit, som vi
kunne se. Hjembragt fra USA fra en tidligere rejse.
- DBF har nyt materiale på vej til begyndere. Det er Eigil Holm der har udarbejdet materialet.
- Der bliver en sommerskole i biavl i Århus til sommer.
- En snak om økologisk biavl i Danmark og udlandet. Det er nærmest umuligt at blive økologisk biavler i Danmark der tolker reglerne skrappere end i udlandet. Det giver ulige konkurrence.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Herefter honningsmagning og kåring af Birkets Bedste Honninger.

