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

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2021
Søndag d. 29. august 2021 kl. I 10:00 i “klubhuset” på Anneberg
25 fremmødte medlemmer.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent: Ove Klaumann
2. Valg af Referent: Erik Skoven
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
4. Formandens beretning 2019-2020: Ved Jørn Johannesen:
- Denne generalforsamling dækker såvel 2019 som 2020 og aktiviteterne gik som vanligt
- Foreningen var udsat for økonomisk kriminalitet (phising) til et beløb af 36.559 kr.
Til trods for politianmeldelse og bankens forsøg på at standse udbetalingen er beløbet
tabt.
- Der blev afholdt fællesmøde i Svebølle primo 2020, Emner var propolis, pollen
økologiske haver. Forslag til emner til næste møde er velkomne.
- Vinteraktiviteter blev afholdt i reduceret orm grundet corona, men der blev lavet tavler.
- Hele Anneberg komplekset er udbudt til salg, incl. den bygning vi anvender.
udbudsbetingelserne er at ext. anvendelse kan fortsætte i 3 år, og da der ikke har meldt
sig nogle købere, er der vist ikke nogen overhængende fare for at vi mister lokalerne.
- Deltagelse i bisygdomskursus støttes af foreningen.
- Alle opfordres til på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside at tilmelde sig på DET
CENTRALE BIGÅRDSREGISTER.
- Biavlerforeningens tidligere formand gennem mange år (Ketil) har doneret en del
materiel: observationsstade, rugekasse en del sukker mm.
- Hans og Susanne varetog undervisning af nye biavlere. Mødetid kl 18:30
der var nogle få nye biavlere i 2020 og lidt flere i 2021.
- Foreningens bistader er reduceret.(solgt for 1400 kr. per stade for bier og rammer uden
magasiner).
- Der er overvejelser om indkøb af diverse materiel: slynge, dragter mv.
- Tak til alle for god og aktiv deltagelse i onsdagsmødeaktiviteter.
5. Fremlæggelse af regnskab ved Pernille Rosenstand:
- Årets resultat på kr. 15.670,72 er tilfedsstillende. (godt der var lidt til at modstå den
økonomiske kriminalitet
- Aktiver i bank ved årets slutning 62.710,16 kr
- Der er 76 medlemmer af OBF

6. Godkendelse af regnskab: Godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
- På valg er Susanne Hansen, Pernille Rosenstand og Erik Skoven.
Erik Skoven ønsker ikke genvalg.
- Lone Husted Sørensen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter. På valg er Lene Rosenkjær og Tina Johannessen
- Tina Johannesen genvalgtes, ny suppleant blev Maja Christiansen.
- Lene Rosenkjær ønskede ikke genvalg,
9. Valg af formand. Jørn Johannessen. Genvalgt
10. Valg af revisor. Susanne Hansen.
11. Fastsættelse af kontingent. Kontingent i 2021, 100,- kr årligt? : kr 100 vedtaget
12. Indkomne forslag.
- ingen indkomne forslag
13. Eventuelt
- Overvejelser om indkøb subsidiært reperation af håndslynge til udlån.
- Foreningens dragter vaskes og suppleres om nødvendigt.
- Forslag om sommermøde hos et medlem af biavlerforeningen og evt. en fælles udflugt
til et for biavlere interesant sted.
- Forslag om opgradering af foreninges hjemmeside.
- Vintersysler påbegyndes onsdage efter efterårsferien.
Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden, hvorefter der var fodring af bierne og
honningsmagning.
Resultatet af honningen smagningen der blev bedømt af Hans og hans datter:
1 præmie Bruno. 2. Præmie Jørn. 3. Præmie foreningen. 4 præmie Lone. 5 præmie Johan
Flydende honning Kim
Ref. Erik Skoven
Anneberg 29.8.2021

