
ODSHERREDS BIAVLERFORENING
Annebjerg stræde 1, 4500 Nykøbing Sj
www.odsherredbiavl.dk

Referat fra GENERALFORSAMLING 2015
Søndag d. 19. april 2015 kl. 10:00
i Naturskolens lokaler på Anneberg

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent: Ove Klaubjerg

1b.Valg af dirigent: Erik Skoven

2.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3.  Formandens beretning 2014-2015: Godkendt
 • Kontrakten om anvendelse af lokalerne er forlænget med 2 år. 
 • Mødedage om onsdagen virkede godt, og foreslås forsat i den kommende   

 sæson.
 • Begynderkurset starter kommende onsdag med ca. 7 deltagere. 
  Susanne og Hans underviser som hidtil.    Sidste sæson gennemførte 9 pers.
 • Det viste sig, at Danmarks Biavlerforenings medlemsnummer 5000 er fra OBF. 
  Det medførte besøg af direktør og en PR person - og gaver til Frank. 
 • 2 skoleklasser har været på besøg, og var meget begejstrede/benovede. 
 • DR Summa Sumarum lånte et bistade i forbindelse med en TV udsendelse. 
 • Jorbær/honningsmagningsdag afholdt i forbindelse med større arrangement   

 på Anneberg/NV/Naturens Hus. Desværre dårligt vejr og få besøgende. Men vi  
 viste flaget, og besøgende ved vores stand var glade. 

 • Vi vil nok ikke deltage i flere af Naturens Hus arrangementer, da de vedrører  
 mere aktive “naturfolk” (vandrelaug, spejdere, ornitologisk-og jagtforeninger,etc)

 • Gågade naturskole arrangement på gågaden i Nykøbing med observations
  stade, honning smagning mv. Positivt modtaget.
 • Honningsmagning og bedømmelse afholdt hos Ove Klauberg.  •  

 Gode vinteraktiviteter på Højby skole. Der blev lavet transportkasser, honning- 
 sæbe og lys mm.  

 • Julemarked på Naturskolen. Få besøgende og vi deltager nok ikke næste gang.
 • Fællesmøde i Svebølle med foredrag og alm. erfaringsudveksling. Aftalt at vi  

 får besøg af Nordvestsjællands Biavlerforning den 22.5 og at vi besøger 
  Holbæk Biavlerforening den 3.6. 
 • Tak til alle der aktivt har været med til at gøre foreningen til et hyggeligt sted at  

 komme. 

4.  Fremlæggelse af regnskab: Pernille - vedhæftet

5.  Godkendelse af regnskab: Godkendt 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Hans Christophersen, Jens-Peter 
Daugaard, Henning Kolstrup.Alle modtager genvalg: Alle genvalgt 

7.  Valg af suppleanter. Tina modtager genvalg, men flere er velkomne. 
 Tina blev genvalgt, og der var ikke andre, der meldte sig 

8.  Valg af formand. Jørn Johannessen modtager genvalg:.Genvalgt

9.  Valg af revisor.Mie Kolstrup modtager genvalg: Genvalgt



10. Oprettelse af udvalg og valg af udvalgsmedlemmer. (Se bilag)
 • Undervisningsudvalg
 • Bigårds- og materieludvalg
 • Aktivitetsudvalg
 • Markedsføringsudvalg
 • Fællesmødeudvalg
 Ad 10: Der var en del diskussion, men ikke krystalklare beslutninger. 
  Dog var der stemning, for at der med henblik på efteruddannelse/tips og tricks  

 skulle:
 • oprettes en Facebook, side hvor medlemmerne kan stille spørgsmål, 
 • samt at interesserede, f.eks en gang om måneden på en alm. mødeonsdag,
  samledes og fik svar på spørgsmål, og anvisninger på, hvad der aktuelt bør   

 laves i egen bigård.
 • at der på opslagstavlen var en liste, hvor man kan skrive sig på som villig til at  

 udføre foreningsaktiviteter, såvel som i fælleskab udføre private opgaver. 
 • Bilagslisten gik rundt og intereserede skrev sig på. Se nedenstående bilagsliste.
 
11. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2016, dvs. 

100,- kr per år. Godkendt

12. Indkomne forslag. Flytning af Honningsmagningsdag: se formandens beretning. 

13. Eventuelt: Intet

Bilag.Bilag. Bilag. Bilag.

Oplæg til udvalgsopgaver. Medlemmer der skrev sig på listen nedenfor i fed skrift
1. Undervisningsudvalg: Henning Kolstrup, 
 a.  Begynderkursus: Benni, Hans og Susanne
2. Bigårds- og materieludvalg: Henning Kolstrup,
 a.  Skolebigård, tilsyn: Hans
 b.  Indkøb af materiel: Leif Petersen, 
3. Aktivitetsudvalg
 a.  Slyngedage: Poul L & Lisette L
 b.  Honningsmagning: Ove Klauman Han nævnte dog at det jo ikke behøvede  

  at være hos ham hvert år. Anden vært overvejes.
 c.  Arbejdsdage: Poul L & Lisette L, Karl(?) Larsen
4. Markedsføringsudvalg: Hjemmeside/Facebook: Frank
 a.  Salg af foreningens honning: Frank, Susanne
 b.  Jordbær- / Honningdag
5. Fællesmødeudvalg
 a.  Fællesmødet i Svebølle med Nordvestsjællands og Holbæk biavlerforeninger
 b.  Besøg til og fra NVBF og HBF (2015 fastlagt til 22/5 og 3/6)

21.4.15 referent: Erik Skoven


