
                           Nordfyns Biavler Forening.
     Referat af Generalforsamling 12.11.2013 i Søndersø.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab 
5. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år fremlægges, herunder 
fastsættelse af kontingent for det kommende år til NBF 
6. Forslag fra medlemmer. Der er ikke indkommet forslag
7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

• Erik Larsen: Modtager genvalg

• Helle Sehested: Modtager genvalg

• Palle Brink Larsen: Modtager genvalg

• Per Vestrup: Modtager genvalg

Suppleanter:

• Knud Larsen: Modtager ikke genvalg

• Peter Lundager: Modtager genvalg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor på valg:

• Ib Homgaard

Revisorsuppleant på valg:

• Anne Mette Blaabjerg 



9. Eventuelt

1. Generalforsamlingen vælger Helle Theodorsen som dirigent. Helle konstaterer,
at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Zofuz Knudsen er referent.

2. Generalforsamlingen vælger Lars Friis og Per Hansen som stemmetællere.

3. Foreningens formand, Helle Sehested, fremlægger årets beretning. 
Beretningen er vedhæftet referatet. Beretningen godkendes.

4. Regnskabet blev omdelt. Foreningens kasser, Per Vestrup, fremlægger årets 
regnskab. Der har været indtægter på 29.663,49 kr., primært fra kontingenter, 
salg ved arrangementer og indbetalinger til jubilæumsfesten. Udgifterne har 
været på i alt 21.433,29 kr., hvor de største udgiftsposter har været kontingent
til DBF, sommer- og vintermøder og generalforsamlingen. Året sluttede med et
overskud på 8.230,29 kr. der primært skyldes, at udgifterne til 
jubilæumsarrangementet endnu ikke var afholdt ved regnskabsårets 
afslutning. Regnskabet godkendes.

5. Formanden og kassereren fremlægger bestyrelsens planer samt budgettet. 
Bestyrelsen ønsker at opretholde det samme aktivitetsniveau som i det 
forgangne år. 
Bestyrelsen spørger efter forslag til investeringer samt ideer til arrangementer.
Der kom følgende forslag: Fælles slyngerum, skolebigård,  dragter i klassesæt, 
honningpresse og heldags arrangement for alle de 10 fynske foreninger.

Formanden oplyste, at der allerede er ved at blive søgt om et klassesæt af 
dragter hos en fond.

Kontingentet fortsætter uændret.

6. Ingen indkomne forslag.



7. Erik, Helle, Palle og Per genvælges til bestyrelsen. 
Peter Lundager genvælges til den ene suppleantpost, og Gert Skovgaard 
vælges til den anden.

8. Ib Holmgård genvælges som foreningens revisor, og Anne Mette Blaabjerg 
genvælges som revisorsuppleant.

9. - Ebba Jørgensen ser gerne, at en fra NBF stiller op til bestyrelsen i DBF.
- Formanden takker Knud Larsen for hans arbejde i bestyrelsen.
- Bent Povlsen takker Jens og Lis for, at de lægger hus til foreningens materiel.
- Klaus Ankerstjerne orienterer om vinterens kursus i bisløjd.
- Ejvind Jørgensen fortæller om brug af sensorer i biavlen.
- Bent Povlsen roser foreningens bestyrelse.
- Per Hansen foreslår, at foreningen skal arbejde for, at sårbehandlingen i  
Danmark kommer til at ske med dansk honning.
- Der kom følgende forslag til småkurser i vinterens løb:
         - Cremekursus.
         - Sensorikkursus.
         - Mjødkursus.
         - Honningbehandling
         - Bryg-selv-øl-kursus med honning.
         - Bolchekursus.
         - Mad med honning.

Zofuz Knudsen, november 2013


