
 

Generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening  
mandag, den 15. november 2010  på Produktionsskolen i Søndersø 
 
Formanden bød velkommen. Der var 64 fremmødte. (er lidt i tvivl om antal fremmødte) 
 
Valg af dirigent: Helle Theodorsen foreslået og valgt. Helle konstaterede, at samlingen var lovligt indvarslet. 
 
Formandens beretning: Bent Povlsen  startede med at give sin personlige mening om årets gang i 
foreningen. Han opsummerede årets vinter- og sommermøder, som alle havde været en succes. Især 
sommermøderne havde haft megen stor fremmøde i år. Bent ærgrer sig over, at TV2-Vejret er flyttet til 
København. Hermed er projektet bierne i vejrhaven lukket. 
Formanden gik derefter over til at orientere om årets gang i Danmarks Biavlerforening (DBF) og Nordfyns 
Biavlerforening (NBF): 
 
DBF: 

 Formanden deltog sammen med Lars Friis  i DBF’s generalforsamling i foråret. Det var en stilfærdig 
generalforsamling, hvor formanden, Vagn Kildsig, blev genvalgt med stor majoritet. Kontingentet 
blev fastholdt og økonomien er god, bl.a. p.gr.a. stor tilgang af nye medlemmer.  

 Bent deltog sammen med Jette Erichsen i DBF’s formandsmøde i Odense i oktober. Her blev de 
bl.a. informeret om Honningfestival på Koldinghus i august 2011.  

 DBF har udbygget sin hjemmeside, som man kan læse om i Tidsskriftet. Hvert medlem har fået sin 
egen side. Tidsskriftet udkommer stadig regelmæssigt hver måned.  

 Det vil blive sådan, at lågetiketter kan bestilles uden stregkoder, så dette felt kan bruges til 
datomærkning.  

 Der vil igen til foråret blive arrangeret en del kurser: Kursus for yngre biavlere, kursus for 
instruktører, der udvides til at indeholde undervisning i at videreformidle og kursus i 
bestyrelsesarbejde. 

 
NBF: 

 NBF har haft stor medlemstilgang og har p.t. 121 medlemmer. Vi har som mål at blive Fyns største 
og bedste biavlerforening.  

 Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen blev efter sidste generalforsamling udvidet 
fra 7 til 9 medlemmer. Desuden blev der først på året afholdt en bestyrelseskonference. Jette stod 
for dette arrangement, hvor visioner og arbejdsopgaver blev fastlagt. Vi fik opstillet et fælles mål for 
foreningen, bl.a. hygge/samvær i højsædet, begynderkursus hvert år, tilstræbe en grøn forening, 
uddannelsesbigård med fast adresse, materiale-trailer, være behjælpelige, hvis et medlem ønsker at 
afholde et arrangement, afholde vintermøde og videndeling. 

 Der er i år blevet afholdt begynderkursus sammen med Vestfyen. Der var 28 tilmeldte, heraf 17 nu er 
medlemmer hos NFB. 

 Sommermøderne – vores arvesølv – prioriteres højt. Vi er ved at drukne i vores egen succes. Det 
har været supergode møder i år.  

 Der er lavet program med 5 vintermøder i 2011 sammen med de fynske foreninger. NBF står for 
mødet den 9. marts.  

 Foreningens deltagelse i udstillinger 2010: Jordbærhonningdag i Odense, Blomsterfestival i Odense 
og Fjordens Dag, som alle har været succces’er. Der har været dialog med mange, som har været 
interesserede i biavl, og det er også resulteret i nye medlemmer. Bestyrelsen har besluttet at droppe 
Bogense By Night, da publikum dér ikke er interesseret i biavl/honning.  

 Carl-Erik Ravn har lavet foreningens nye hjemmeside, som har fået nyt domæne, og i øjeblikket 
kører parallelt med den gamle. Foreningen ønsker fremover at udsende mest muligt pr. e-mail og 
alle arrangementer og meddelelser bliver lagt ud på hjemmesiden. Her vil materialelisten også blive 
lagt ud, så alle kan se, hvad det er muligt at låne gennem foreningen. P.t. har vi desværre ingen 
dragter, da de blev glemt ved et arrangement. De var i sorte sække, og pedellen på skolen, hvor vi 
var, troede det var affald og kom sækkene i affaldscontaineren. 

 
Bent sluttede af med at vise en serie billeder fra årets forløb.  
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Fremlæggelse af regnskab: Anne-Mette Blaabjerg fremlagde det reviderede regnskab, som viste et 
driftsoverskud på kr. 1.888,42 og en formue på kr. 49.381,78. Vi er p.t. 121 medlemmer, hvoraf 95 er 
medlem af DBF. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kommentar til regnskabet fra Keld Hansen, som ville høre, hvorfor kontingentet er blevet ændret til at skulle 
indbetales 1½ måned før den plejer. Anne-Mette svarede, at vi er overgået til at lade DBF udsende 
opkrævninger pr. PBS. Kassereren slipper dermed for opkrævning og ajourføring af diverse lister. Anne-
Mette ved ikke bestemt, hvorfor opkrævningerne forfalder så tidligt. Det er også kommet som en 
overraskelse for hende, og hun håber, det måske kan ændres. Det giver også problemer i f.t. 
kontingentændringer. De skal med det nye system vedtages et helt år i forvejen. Alternativt må 
generalforsamlingen afholdes tidligere og regnskabsåret ændres. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.   
 
Anne-Mette udsender en slip med referatet, hvorpå medlemmerne skal godkende, at foreningens post 
fremover sendes til dem pr. e-mail. De medlemmer, der ikke ønsker at/ikke kan modtage post pr. e-mail, vil 
stadigvæk få den sendt med almindelig post. 
 
Regnskabet godkendt. 
 
Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år: Anne-Mette forelagde budgettet, 
som er budgetteret med et uændret lokalt kontingent på kr. 65,- og et underskud på kr. 3.435,-. 
Budgettet og kontingent vedtaget. 
 
Forslag fra medlemmer: Ingen indkomne forslag 
 
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: 
Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg: Bent Povlsen (modtog ikke genvalg), Lars Friis  modtog 
ikke genvalg og Vita Christensen (modtog genvalg) 
 
Vita Chistensen, Mogens Larsen og Klaus Ankerstjerne blev valgt. 
 
Suppleanter: På valg var Carl-Erik Ravn (modtog genvalg). Desuden var der en vakant post. 
 
Carl Erik Ravn og Peter Lundager blev valgt 
 
Valg af revisor og suppleant: 
Revisor: Julie Vilhelmsen – genvalg 
Revisorsuppleant: Jesper Ussing – genvalg 
 
Eventuelt: 
Bent gik af som foreningens mangeårige meget afholdte formand. Han fik i den forbindelse overrakt DBF’s 
sølvnål, og blev takket for sit store arbejde.  
 
ref.: 
Hanne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


