
 
 
 

ODSHERREDS BIAVLERFORENING 
Nygårdsvej 41, 4573 Højby 

www.odsherredbiavl.dk 
 

REFERAT AF GENERAL FORSAMLING 2012 i Odsherreds Biavlerforening lørdag d. 5. 
maj 2012 kl. 10:00 i Højbygårds Aktivitetscenter, Højby Hovedgade 67, 4573 Højby. 
 
1 Valg af dirigent: Susanne Lauridsen 
Susanne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
Erik Skoven blev valgt som referent.  
 
2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 
3 Formandens beretning 2011-2012: 
Eileen rekapitulerede årets begivenheder og aktiviteter:  

A. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år, ikke mindst i 
forbindelse med flytning af skolebigården til Nygårdsvej 41. Og tak til Ole 
Marcussen for de år vi har været på hans mark i Stårup. 

B. Tak til Jørgen Stig Christiansen for at han vil stille arealet ved sin æbleplantage 
til rådighed, for 20 bistader og skurvognen.  

C. Dette må vi dog se på som en midlertidig løsning, da det alle bedste ville være 
hvis vi kunne få noget permanent med lokaler hvor vi kan være, slynge, mm. 
Det arbejder vi på med. Hvis der er nogen som kender til et egnet sted, hører vi 
gerne mere.  Det skal dog ligge centralt i Odsherred.  

D. Sidste år holdt vi igen et kursus for nye biavlere, og det blev til at vi fik flere nye 
medlemmer som var meget flittige i løbet af sæsonen og hjalp til i 
skolebigården, samtidigt at de forhåbentligt lærte noget.  Vi er allerede i gang 
med det tredje kursus, hvor der er ca. 10 deltagere. 

E. I juni var vi på besøg hos Charlie og Annette, desværre var fremmødet meget 
lille, og det var synd. Men for os der var med, havde vi en dejlig dag sammen. 
Annette havde dækket op så fint, og vi så hele deres ejendom som ligger et 
pragtfuldt sted. Mange tak til Charlie og Annette.  

F. I august tog flere medlemmer til Kolding til honningfestivalen – desværre var 
vejret ikke det bedste og det var lidt koldt og regnfuldt. Men en absolut 
interessant dag – og ”Dronning Eva” kom til og med allerforrest i DBFs 
videooptagelser af optoget med biavlere!  

G. I september var der igen den årlige honningsmagning hos Ove og Anette 
Klauman på Nakke. Ove er meget opfindsom med nye ”lege” – dog denne gang 
var det kun Anna der turde sætte benene ned i en spand fuldt med levende 
krabber!  

H. Hans var den glade vinder af prisen for årets bedste honning – hjertelig tillykke 
med det. Og igen mange tak til Ove og Anette for deres gæstfrihed som vi 
sætter meget stor pris på.  

I. Vinteraktiviteterne fortsatte på Højby Skole, hvor vi har lavet forskellige 
nødvendige ting til skolebigården samt hygget os med lys og karameller… 

J. 10. marts deltog flere af medlemmerne i det møde på produktionsskolen i 
Svebølle arrangeret af Nordvestsjællands Biavlerforening, Holbæks 
Biavlerforening og OBF i fællesskab.  



K. Antallet af medlemmer er på ca. 50. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger 
til kr. 100,- fra 2013.  Vi håber at medlemmerne er enige, da der selvfølgelig er 
udgifter forbundet med driften af foreningen, og prisen på – og mængden af 
honning er ikke noget vi er herre over. Vi havde mange udgifter i forbindelse 
med flytningen af skolebigården, og ved køb af bi familier, da 2011 var ikke 
noget godt år mht. dronninegavl, og heller ikke honning. Hvis vi ikke havde 
krævet kontingent for 2012, havde regnskabet set dårligt ud.  

L. Vi har også haft glæde af de ny lågetiketter. 
M. Flemming er ophørt som webmaster og Karsten har ovetaget hvervet. Tak til 

Flemming for mange års sponsorat af hjemmesiden.  
N. Afslutningsvis mange tak til Johannes for års arbejde i bestyrelsen. 

 
4 Regnskab for det forløbne år til godkendelse  
Det på mødet udleverede regnskab blev godkendt uden bemærkninger.  
Inger (kasserer) bad dog om at beløb fremover gik over bankkontoen, som vil komme 
på hjemmesiden.  
 
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:   
Johannes ønsker at fratræde bestyrelsen.  
Susanne: genvalgt,  
Inger: genvalgt,  
Eileen, genvalgt som alm. medlem for 1 år,  
Erik Skoven. Nyvalgt 
Tina genvalgt som suppleant. 
Karsten fortsætter som webmaster. 
 
6 Jørn Johannessen valgt som ny formand. 
 
7 Pernille Rosenstand, genvalgt som revisor 
 
8 Kontingent fastsættes til k. 100,00 fra 2013 
 
9 Mødedag i skolebigården flyttes til mandag fra kl. 18:30 (se hjemmesiden) 
Undervisning af nye biavlere finder sted onsdag kl. 18:30 (se hjemmesiden) 
 
10 Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.  
 
11 Eventuelt 

A. Drøftelse om sted for afholdelse af jordbær/honning dag. Ingen konklusion. 
B. Forslag om koordinering af pris på kr. 35 for et glas honning. Der var nogen 

diskussion om dette og konklusionen var prissætning er op til den enkelte 
biavler.   

 
Mødet forløb i god ro og orden.   

Erik Skoven 
5 maj, 2012 


