Referat af generalforsamlingen i Nordfyns Biavlerforening (NBF), onsdag den 9.
november 2011 på Produktionsskolen i Søndersø.
1. Valg af dirigent og referent.
Helle Theodorsen blev valgt til dirigent og Helle Sehested til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning.
Jette Erichsen fremlagde beretningen. Jette indledte med at sige, at dette var den første
generalforsamling efter formandsskiftet, og at det var med en vis bæven, at den nye bestyrelse
havde kastet sig ud i arbejdet i Fyns nu største biavlerforening.
Derefter gik formanden over til at fortælle om Danmarks Biavlerforening. Formand og kasserer
deltog i DBF’s generalforsamling i foråret, hvor foreningens nye direktør Steen Fogde blev
præsenteret. I efteråret deltog formand og næstformand i formandsmødet. På mødet blev
deltagerne bedt om at komme med deres forventninger til Hovedforeningen. Et af de emner, der
blev drøftet, var uddannelse af biavlere. DBF vil arbejde på at lave uddannelsesmateriale og
uddanne instruktører.
Så blev det forløbne år i NBF gennemgået. Der har været afholdt ét begynderkursus med 21
deltagere, og for første gang uden deltagelse af Vestfyns Biavlerforening. NBF vil også
fremover selv holde begynderkurserne. Jette benyttede lejligheden til at takke de medlemmer,
der havde stået for afholdelse af kurset.
Som sædvanlig afholder NBF og nabobiavlerforeningerne i samarbejde en række vintermøder. I
år stod NBF for et arrangement med Per Carton, der bl.a. er dronningeavler på Enebærodde.
I år holdt foreningen 4 sommermøder, og som sædvanlig var møderne godt besøgte, undtagen
udflugten til Enebærodde, hvor der kunne have været flere. Bestyrelsen har i år besluttet at
skære antallet af sommermøder ned til 4, fordi det har vist sig svært at få værter og
oplægsholdere til et møde i juli. Jette takkede de medlemmer, der har været værter og nævnte, at
det store fremmøde gør, at det kan være svært at finde steder, hvor der både er plads til mange
mennesker og mange biler.
Som noget nyt har NBF i det forgangne år afholdt to minikurser om hhv. fremstilling af cremer
og mjødbrygning. Der har været god tilslutning, og bestyrelsen har besluttet at forsætte med
disse kurser.
I lighed med tidligere år har foreningen i sommer deltaget i Honning/Jordbærdag på Torvet i
Odense, på Blomsterfestivalen i Odense og på Fjordens Dag i Klintebjerg. Alle steder har der
været mange interesserede og håbet er, at der også bliver rekrutteret nye biavlere ved
arrangementerne.
Foreningen har i årets løb fået en ny hjemmeside, og webmaster er nu Klaus Ankerstjerne.
Bestyrelsen ønsker at sende så mange meddelelser som muligt ud via e-mail, da det sparer
meget arbejde og mange penge til porto. De medlemmer, der ikke har e-mail vil selvfølgelig
stadig få tilsendt informationerne med posten.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb.
Formanden sluttede beretningen med at fortælle, at mange af de erfarne bestyrelsesmedlemmer
har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen. Men hun var fortrøstningsfuld, da foreningen har
mange ressourcer, der kan fylde hullerne ud. Derefter overlod formanden beretningen til
generalforsamlingens drøftelse.
Kommentarer til beretningen:
Kjeld Hansen mente, at der var for få sommermøder og beklagede, at nogle af dem lå uden for
foreningens område. Mente desuden at foreningen bør sende breve ud i stedet for at sende emails. Synes, at foreningen er blevet en lukket klub – nu skal der password til for at komme ind
på foreningens hjemmeside.
Formanden svarede, at hun så det som en cadeau til foreningen, at mange melder sig ind, selv
om de ikke kommer fra ”området”. Biavlerne søger der hen, hvor der er bedst at være.
Flere i forsamlingen udtrykte stor tilfredshed med møderne, selv om de bliver holdt uden for
”området”. Det blev også nævnt som positivt, at der er møder, hvor ikke-biinteresserede
ægtefæller kan deltage. Der var opbakning til, at bestyrelsen forsætter den nuværende linje.
Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev omdelt, og Anne Mette Blåbjerg fremlagde regnskabet. Indtægterne kommer
især fra kontingent fra 128 medlemmer og indtægter fra udstillinger m.m., der har givet en stor
indtægt i år. Indtægterne var på i alt 18.527,77 kr.
På udgiftssiden indgik bl.a. entreen til sommermødet på Humlemagasinet. Udgiften til ”diverse”
dækker primært hjemmesidens hostserver. Udgifterne beløb sig til i alt 13.409,94 kr. Året
sluttede med et overskud på 5.117,83 kr.
Anne Mette Blåbjerg opfordrede interesserede medlemmer til at melde sig som hjælpere på
udstillingerne og foreningens andre arrangementer.
Regnskabet blev derefter godkendt.
4. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
Forslag til budget blev omdelt og fremlagt af kassereren. Der er budgetteret med indtægter på
16.250 kr. og udgifter på 23.250 kr. Kontingentet fastholdes på 65 kr. Bestyrelsen ønsker i det
kommende år at investere i et nyt telt og andet materiel, der kan bruges i forbindelse med
udstillinger og andre arrangementer. Anne Mette gjorde opmærksom på, at medlemmerne også
kan låne telt og materialer, hvis de f.eks. selv skal på marked.
P.g.a DBF’s nye termin for kontingentopkrævning var NBF nødt til, allerede på denne
generalforsamling, at vedtage NBF’s kontingent for 2013. Bestyrelsen foreslog en stigning på
10 kr. til 75 kr., hvilket blev vedtaget.

Det var Anne Mette Blåbjerg sidste regnskabsaflæggelse, da hun udtræder af bestyrelsen. Anne
Mette sluttede med at takke for samarbejdet i de forgange år.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag, men Rie Fast efterlyste flere kurser om honningbehandling.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen samt revisor
På valg til bestyrelsen:
• Jette Erichsen
genopstiller
• Helle Sehested
genopstiller
• Hanne Larsen
genopstiller ikke
• Anne-Mette Blåbjerg
genopstiller ikke
• Vita Christensen
genopstiller ikke
Suppleant:
• Carl Erik Ravn
genopstiller ikke
Revisor:
• Ib Holmgaard
genopstiller
Revisorsuppleant:
Valgt blev:
• Bestyrelsesmedlemmer: Jette Erichsen og Helle Sehested blev genvalgt. Palle Brink
Larsen, Erik Larsen og Per Vestrup blev valgt.
• Suppleant: Knud Larsen blev valgt.
• Revisor: Ib Holmgaard blev genvalgt.
• Revisorsuppleant: Anne Mette Blåbjerg blev valgt.
7. Evt.
Lars Friis sagde, at han er glad for at være med i foreningens arbejde på forskellig vis, selv om
det ikke er i bestyrelsen. Har også været med til at lave honningbedømmelsen i år, men var
skuffet over, at der kun er 13 tilmeldte honninger.
Klaus Ankerstjerne vil sende koden til medlemssiden på NBF’s hjemmeside ud til
medlemmerne.
Lars: Modigt af Kjeld at stå frem med sin kritik. Det kan være vanskeligt at bygge bro mellem
gamle og nye biavlere, men vil gerne medvirke til, at det sker.
Der blev spurgt om, hvorfor Jesper Ussing står som revisor i regnskabet, når han kun er
suppleant. Det skyldtes, at Ib har været syg og Jesper derfor er trådt til i stedet.
Vagn Ehlers: Gjorde opmærksom på, at NBF var den mest vindende forening på
Honningfestivalen i Kolding. Foreningens medlemmer hentede 4 førstepræmier hjem.

