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

Referat fra GENERALFORSAMLING 2016
Lørdag d. 30. april 2016 kl. 10:00
i Naturskolens lokaler på Anneberg

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent: Ove Klaubjerg

1b.Valg af referent: Erik Skoven

2.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3.  Formandens beretning 2015-2016: Godkendt  (kommentarer er skrevet i kursiv)
 • Klublokalerne er planlagt til at finde sted i dag. (der blev udtrykt ønske om at  

 lokalerne rottesikres med giftkasser indvendigt) 
 • Mødedage om onsdagen virkede godt, og foreslås forsat i den kommende   

 sæson.
 • Begynderkurset er startet med ca. 3 deltagere. Sidste års begyndere har med  

 held indvinteret 8 familier.  
  Susanne og Hans underviser som hidtil.     
 • Flere skoleklasser har været på besøg, og var meget begejstrede/benovede. 
 • Formanden har været til Formandsmøde i DBF 
 • I anledning af Danmarks Biavlerforeings 150 års jubilæum afholdes arrange  

 ment i Ringe (på Fyn) d. 2-3 juli
 • Foreningen afstår fra at deltage i den landsdækkende Jorbær/honning
  smagningsdag 
 • Honningsmagning og bedømmelse blev afholdt hos Erik Skoven. 
  endnu uafklaret om der er andre der kan lægge bigård - besked vil blive givet i  

 god tid inden
  • Gode vinteraktiviteter på Højby skole. Der blev lavet, honningsæbe og lys mm.  
 • Fællesmøde i Svebølle med foredrag og alm. erfaringsudveksling. Aftalt at vi  

 får besøg af Nordvestsjællands Biavlerforning den 8.6 og at vi besøger 
  Holbæk Biavlerforening den 20.6. 
 • Der er nedsat et antal underudvalg - glædeligt at foreningens medlemmer er ak 

 tive. 
 • Tak til alle der aktivt har været med til at gøre foreningen til et hyggeligt sted at  

 komme. 

4.  Fremlæggelse af regnskab: Pernille - der har været lidt større udgifter (bla. ind-
køb af projektor til undervisningsbrug) i året der gik og desværre (vejr og lign) var 
der heller ikke så store indtægter ved honningsalg. Årets resultat er derfor med 
røde tal dvs. -5.100 kr. 

5.  Godkendelse af regnskab: Godkendt 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Susanne Hansen, Pernille Rosen-
stand og Erik Skoven.Alle modtager genvalg: Alle genvalgt 

7.  Valg af suppleanter. Tina modtager genvalg, men flere er velkomne. 
 Tina blev genvalgt, Peter Schmidt har efterfølgende meldt 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 herunder refraktometer udv.
 • Aktivitetsudvalg
 • Markedsføringsudvalg
 • Fællesmødeudvalg
 • Kaffe og kage udvalg til onsdagsmøder
 
11. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2016/17, 

dvs. 100,- kr per år. Godkendt

12. Indkomne forslag. ingen forslag

13. Eventuelt: Ajourføring af lister vedr lån af foreninges materiel
 opfordring at ansøgning til div fonde. der er sendt ansøgning vedr. børnedragter 

mm til og ansøgning om støtte til efteruddannelse (Kyndig biavler) til Lions Odsh-
erred, Til Vig-festivalen er der sendt ansøgning vedr. kursus for “yngre” biavlere. 

9.5.16 referent: Erik Skoven


