
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING  

30.4.2011 kl. 10:00 i Skolebigården, Gammelgårdsvej 7, Stårup, 4500 Nykøbing Sj.  
 

1. Valg af dirigent:  
Ove Klaumann blev valgt som dirigent,  

Han konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. 
Erik Skoven blev valgt som referent.  

  
2. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt 
  

3. Formandens beretning 2010-11. 
Eileen rekapitulerede årets begivenheder og aktiviteter:  

 
Bestyrelse mm:  

Ketil er af helbredsmæssige årsager gået af som formand. Ligeledes er Erik 

Christensen gået af som næstformand.  
Inger Pedersen (suppleant) indtrådte som fuldt medlem af bestyrelsen.  

Poul Eivind ønsker at ophøre som revisor.  
Eva Christensen ønsker at stoppe som kasserer.  

Der blev rettet en tak for afgående medlemmers indsats for Odsherreds 
Biavlerforening 

 
Aktiviteter:  

Juni - besøg hos Anna og Gunnar med besigtigelse af bigård og dejlig 
frokost.  

August - Honningsmagningsdag hos Ove og Anette Klauman. Prisen for 
bedste honning gik til Charlie og Annette.  

8 aftenmøder på Højby skole med istandsættelse af materiel og fremstilling 
af lys og karameller, mm.  

Jens Peter og Eileen har deltaget i et af Danmarks Biavlerforening 

arrangeret formandsmøde på Dalum Landbrugsskole. 
Endvidere deltog flere medlemmer i et møde på produktionsskolen i 

Svebølle arrangeret af Nordvestsjællands, Holbæks og Odsherreds 
bilavlerforeninger.  

I lighed med sidste år afholdes et kursus for ny biavlere. Der er 15 
tilmeldte. Der vil være 4 aftenmøder og lørdagsaktiviteter i skolebigården. 

Hver deltager vil få en bifamilie som overvintrer i skolebigården. Deltagelse 
koster kr. 125.  

Antallet af medlemmer i Odsherreds biavlerforening er 50. Der foreslås et 
årligt kontingent på kr. 50 fra 2012. (se pkt. 7)  

Der er lørdagsaktiviteter i skolebigården fra 10 til 12 som sædvanligt.  
Detaljeret program for året 2011 er endnu ikke helt fastlagt. Det vil blive 

lagt på hjemmesiden.  
Udkast til låg etiket vil blive forelagt af Jens Peter under pkt. 9.  

Regnskab for det forløbne år til godkendelse: Regnskabet blev godkendt 

  
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:  

På grund af, at både formanden og næstformanden forlod bestyrelsen i juli 
måned 2010, er der kommet uregelmæssigheder i valg til bestyrelsen.  

På valg er: Eva (modtager ikke genvalg), Hans (modtager genvalg), Johannes 



(modtager genvalg), Jørgen, Jens-Peter, Inger (for 1 år) (modtager genvalg) 

 
5. På valg som suppleant: Tina 

Flemming (webmaster) (modtager genvalg) 
Ovenstående indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer mm. blev vedtaget  

Derudover fratrådte Eva Christensen som kasserer. Inger Pedersen blev valgt 
som ny kasserer.  

 
6. Valg af revisor:  

Poul Eivind ønsker ikke at modtage genvalg. Vi er således nødt til at finde en ny 
revisor. Det blev Pernille Rosenstand. 

 
7. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at der betales kr. 50,- i kontingent om året fra 2012.  
Tiltrådt 

 

8. Indkomne forslag:  
Ingen indkomne forslag 

 
9. Eventuelt:  

Jens Peter fremviste forslag til tre lågetiketter, en for hver slyngning.  
Det er tanken at de trykkes på ark med 12 og medlemmer kan købe min. 8 ark. 

Prisen er endnu ikke fastlagt.  
Poul Eivind har doneret et vandmålingsinstrument til foreningen.  

En lærer har udtrykt ønske om besøg med en klasse.  
En grundejer har tilbudt at huse et par stader.  

Mødet forløb i god ro og orden 
 

Eileen Sainsbury – Højby – 1. maj 
2011 

 Formand 

 

Erik Skoven – Kongsørehøj - 1. maj 
2011  

 Referent 

 


