
General forsamling Odsherreds Biavlerforening. 

Lørdag 4. maj 2013. 

Referent: Tina Johannessen 

1. Valg af dirigent. 
Ove Klaumann blev enstemmigt valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Formandens beretning 2012-2013. 
Formandens beretning ses som vedhæftet fil. 

 

4. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
Jørn uddelte regnskab, samt budget da Inger (kassereren) kunne  ikke deltage. Pernille fortalte 

om regnskabet. Der var ønske om at næste regnskab skulle indeholde sidste års regnskab, samt 

indeværende års regnskab, så der kan sammenlignes mellem årene. 

Der ønskes oplysninger i regnskabet om antal produceret honningglas, samt antal solgte 

honningglas. 

Der SKAL afleveres  originale kvitteringer til kassereren når man køber ting til klubben.  

Regnskab godkendt. 

Erik har lavet et budget på ombygningen af Hønsehuset, dragter og hvad dertil hører. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
Eileen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Stopper 

Hans på valg (modtager genvalg). Blev genvalgt 

Jens-Peter (modtager genvalg). Blev genvalgt 

Jørn (modtager genvalg). Blev genvalgt  

Erik ikke på valg. 

Inger kasserer ikke på valg. 

Susanne Næstformand ikke på valg. 

Tina suppleant (modtager genvalg). Blev genvalgt 

Bestyrelsen foreslår valg af Henning Kolstrup som medlem af bestyrelsen. Blev valgt. 

Bestyrelsen foreslår at Karsten fortsætter som webmaster og Erik er medhjælper. 

 

6. Valg af formand. (Jørn Johannessen modtager genvalg).  
Blev genvalgt som formand 

 

 



7. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Pernille Rosenstand.  
Blev genvalgt. 

 

8. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 

2014, dvs. 100,- kr. pr. år.  
Der var enighed om at kontingentet bibeholdes  på kr. 100,- i 2014. 

 

9. Indkomne forslag. 
Der er forslag om en køb/salg side på Odsherreds Biavlerforenings hjemmeside. Iflg. Karsten er 

det ikke muligt på nyværende tidspunkt. Vi vil i stedet for opsætte en opslagstavle i Hønsehuset, 

hvor medlemmer er velkommen til at opsætte opslag om køb og salg af biavlerting. 

10.Eventuelt 

      Hvem vil hjælpe med opbygning af vores nye rum, feks. Vægge, strøm, maling af vægge, indretning 

af lokalerne. Der er allerede fuld gang i ombygningen, men kom gerne og giv en hånd med.                                                   

      Indvielse af Hønsehuset (det nye rum) vil der komme en senere i mail. Nordvest Nyt kontaktes til 

indlæg i avisen. 

 

HONNING SMAGNING BLIVER LØRDAG DEN 10. AUGUST 2013 

HOS ANETTE OG OVE KLAUMANN I NAKKE. Super dejligt at i vil lægge 

hus til igen i år. Nærmere information kommer senere. 


