Referat af generalforsamlingen i Nordfyns Biavlerforening (NBF),
tirsdag den 6. november 2012 på Produktionsskolen i Søndersø.
1. Valg af dirigent.
Helle Theodorsen blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning.
Jette Erichsen aflagde beretningen og indledte med at fortælle om situationen i
Danmarks Biavlerforening (DBF). På generalforsamlingen viste det sig, at DBF i
stedet for et budgetteret overskud i 2011 fik et underskud på 418.468 kr. Der var
mange forklaringer på underskuddet, men utilfredsheden var stor, og der blev
stillet forslag om, at den nye direktør, Steen Fogde, skulle afskediges. Det kom ikke
så vidt, men Steen Fogde er blevet afskediget pr. 31. december 2012 efter en lang
sygdomsperiode.

I Steen Fogdes sygdomsperiode har bestyrelsen påtaget sig det store arbejde at
klare sig uden en direktør for, at der igen kan komme bliver overskud i kassen.

På generalforsamlingen fremlagde de enkelte arbejdsudvalg deres arbejde og
planer. Bladudvalget havde overvejet at udsende bladet digitalt, men endte med at
fastholde papirudgaven. For at opveje de stigende omkostninger til porto vil
bladudvalget forsøge at få flere annoncekroner ind.

Den 3. november var Jette og næstformand Klaus Ankerstjerne til formandsmøde i
DBF. Indtrykket var, at bestyrelsen arbejder hårdt på at komme videre med de
projekter, der er sat i søen. Formændene var blevet opfordret til at spørge i
lokalforeningerne, om der er medlemmer, der kan tænke sig at deltage i arbejdet
med bladet eller i sensorikgruppen. Interesserede kan kontakte Sally på DBF’s
kontor.

På mødet blev det oplyst, at DBF regner med at gå ud af 2012 med et overskud på
14.647 kr.

Tidspunktet for honning-jordbærdagen blev også drøftet. Der er uenighed om,
hvornår det skal være, og lokalforeningerne blev opfordret til at melde ind, hvornår
de ønsker dagen. Så vil marketingudvalget se på det.

Alt i alt havde formandsmødet været en positiv oplevelse, og der havde været
opbakning til bestyrelsen.

Derefter blev det forløbne år i Nordfyns Biavlerforening gennemgået. Foreningen er
nu oppe på 130 medlemmer.

Der er i år blevet afholdt 4 sommermøder. Bestyrelsen blev sidste år kritiseret for,
at møderne blev holdt uden for Nordfyn. Den kritisk har bestyrelsen taget til sig,
selv om der i bestyrelsen har været mange drøftelser af, hvor NBF går til.
Formanden takkede de medlemmer, der har stillet bigårde til rådighed for
sommermøderne.

Bestyrelsen havde planlagt en udflugt til Økologiens Have i Odder i september,
men den måtte aflyses p.g.a. for få tilmeldinger.

Som sædvanlig holdt NFB en række vintermøder sammen med de omkringliggende
biavlerforeninger. Programmet for den kommende vinter er desværre endnu ikke
færdigt, men Jette oplyste, at NBF står for et møde i januar på Produktionsskolen i
Søndersø. Programmet vil blive sendt til medlemmerne, så snart det er færdigt.

NBF vil forsætte med at lave småkurser i vinter i lighed med tidligere år. Der er
planlagt et kursus i bisløjd, et i ølbrygning og et i fremstilling af cremer. Indbydelse
til kurserne vil også blive sendt til medlemmerne inden længe.

En gruppe i bestyrelsen arbejder på at lave et jubilæumsskrift i anledning af
foreningens 25 års jubilæum i 2013. Det er planen at søge fonde og sponsorer til at
dække udgifterne til bogen. Hvis nogen ligger inde med billeder eller materiale, der
fortæller om biavl på Nordfyn, er de meget velkomne til at kontakte Klaus
Ankerstjerne, Helle Sehested eller Erik Larsen. Det er også planen at holde en
jubilæumsfest i efteråret 2013

I lighed med tidligere år har foreningen deltaget med en bod på
Honning/Jordbærdagen på Torvet i Odense, ved Blomsterfestivalen og på Fjordens
Dag. Som noget nyt deltog foreningen også med en bod på Rosenfestivalen i
Bogense. Alle steder med mange interesserede besøgende, der bl.a. har fået
mulighed for at smage på mange forskellige honninger.

I år har foreningen investeret i en række nye materialer. Der er købt t-shirts og
veste til brug på udstillingerne, et beachflag og et banner med vores navn og logo
og en ny pavillon. Foreningens materialer står nu hos Jens og Lis på Vigerslevlund,
og Jette takkede, fordi de vil huset det.

I marts og april blev der igen afholdt nybegynderkursus med Bent, Lars og Lars
som undervisere. Som noget nyt besøgte kursisterne efter kurset nogle af de nye
biavlere. Det så ud til at være en succes og bliver sandsynligvis en del af
nybegynderkurset fremover.

Formanden sluttede af med at sige, at hun træder af som formand og ud af
bestyrelsen, og takkede bestyrelsen for et godt og hyggeligt samarbejde.

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev omdelt. Foreningens kasserer, Per Vestrup, fremlagde regnskabet:
Der har været indtægter på 16.475 kr. primært fra kontingenter og salg på
udstillingerne. Udgifterne har været på 27.465 kr. primært til indkøb af nye
materialer og til annoncering af nybegynderkurset. Året sluttede med et underskud
på 10.989 kr.
Bent Poulsen gjorde opmærksom på, at man kan søge DBF om at få refunderet
50% af udgifterne til annoncering. Bestyrelsen lovede at undersøge.

Jens Nielsen spurgte, om det var værd at beholde girokontoen. Kasseren svarede,
at der er planer om at skifte til Nordfyns Bank og i den forbindelse gå over til
netbank.

Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år, herunder
fastlæggelse af kontingent til NFB.
Formanden redegjorde for budget og planer for det kommende år. Af aktiviteter
blev bl.a. nævnt vintermøder, sommermøder, småkurser og nybegynderkursus. Der
er desuden afsat midler til fejring af foreningens 25 års jubilæum, mens der
forventes sponsor – og fondsmidler til udgivelse af et jubilæumsskrift.

Bestyrelsen havde besluttet at fastholde kontingentet på 75 kr.

Bent Poulsen roste bestyrelsen for at holde fast i ”arvesølvet” – nybegynderkurset
og sommermøderne, men også for at tage nye initiativer, som f.eks. de særlige
møder for nybegynderne.

5. Forslag fra medlemmer
Bestyrelsen fremlagde et forslag til ændring af § 6 i vedtægterne. I § 6 indføjes: ”og
2 suppleanter, der vælges for en 1-årig periode. Suppleanter har ved
bestyrelsesmøder møde- og taleret, men ingen stemmeret.”

Kjeld Hansen havde indsendt et forslag vedrørende opkrævning af kontingent som
følge af, at kontingentet nu bliver opkrævet allerede i november måned. Det sker
af hensyn til postvæsenet og udsendelse af Tidsskrift for Biavl. Bestyrelsen var
sammen med Kjeld blevet enige om følgende tilføjelse til §6: ”Kontingent til NBF for
aktive medlemmer opkræves sammen med kontingent til DBF (Danmarks
Biavlerforening) af DBF på de af DBF fastsatte vilkår. Kontingent for passive
medlemmer opkræves af NBF.”

De to vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelse og to suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer på valg var Jette Erichsen, Mogens Larsen og Klaus
Ankerstjerne. Jette og Mogens ønskede ikke at genopstille.

Klaus Ankerstjerne blev genvalgt, og som nye i bestyrelsen blev Zofus Knudsen og
Antonia Kløvedal valgt.

Peter Lundager og Knud Larsen blev genvalgt som suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Julie Vilhelmsen blev genvalgt som revisor og Anne-Mette Blaabjerg blev genvalgt
som revisorsuppleant.

8. Eventuelt.
•

Bestyrelsen opfordrede interesserede til at melde sig som frivillige til de
forskellige arrangementer foreningen deltager i.

•

Klaus Ankerstjerne takkede på bestyrelsens vegne den afgående formand.

•

Lars Friis opfordrede til at fortælle interesserede om det kommende
nybegynderkursus, og Mogens Rasmussen foreslog at annoncere
nybegynderkurset allerede på festivalerne.

•

Kristian Vedel opfordrede til at man låner sin nabo et stade. Det er en god
måde at få nye biavlere på.

•

Villy Christensen forhørte sig om interessen for at lave et kursus i bisløjd. Det
skal være et kursus, hvor man kan få inspiration af hinanden til at lave
materiel under kyndig vejledning. Der er introduktion den 1. december kl. 14
på Ubberud Skole. Der var flere interesserede.

12/11 2012 Helle Sehested

