Biavlerforeningen Vendsyssel
Referat
Generalforsamling: Onsdag. 10 oktober 2018 kl. 19:00
Sted:
Brønderslev Hallen 9700 Brønderslev

1. Valg af Dirigent
Jørgen Hald blev valgt
Der var mødt 18 pers. op til generalforsamlingen, som konstateredes
rettidigt indvarslet.
Stemmetællere: Lars Bo Christensen og Jacob Sørensen

2. Beretninger
A: Formandens
beretning

Formanden Jan B. Sørensen aflagde en fyldestgørende beretning.
Beretningen kan læses i fuld længde på: Hjemme siden

B: Udvalgsberetninger

Anders Kromann Nielsen aflagde beretning for Skolebigården:
Skolebigården mistede lidt familier først på året, men er nu oppe på fuld
styrke med 13 familier i drift.
Interessen i Skolebigården var stor før sommerferien, men dalede
herefter. Anders kommenterede at det vil være relevant at kigge på,
hvordan vi bibeholder interessen for pasning af bierne hen over
sommeren.
Flow-Hive stade endnu ikke i drift.
Poul Nørgaard aflagde beretning for Honning udvalget:
Honninghøsten i Skolebigården har været god med følgende udbytte:
Sommer: 172 kg og sensommer: 56 kg
Al honning, på nær de kilo som bruges til ”jordleje” og andre som
hjælper os, er solgt
Der blev i forbindelse med denne beretning overbragt en hilsen fra
jordejer til foreningen.
Alle beretninger blev godkendt og applauderet

3. Regnskab og buget.
Poul Nørregaard udleverede og gennemgik regnskabet, der var
revideret og underskrevet
Regnskabet blev godkendt

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
Jan B. Sørensen berettede om påtænkte tiltag og planer for det
kommende år:
a) Strøm i Skolebigården: Kan vi evt. få strøm? Der står en ”kasse” i
skellet, som muligvis kan benyttes til dette formål
Det skal drøftes i bestyrelsen om der skal sættes strøm til
b) Flow Hive stadet => Vi prøver igen i 2019 om vi kan få det i drift
c) Tag: Planer omkring nyt tag er vedtaget og afventer udførelse
d) Regnvandstønde ønskes
e) 20. november 2019 har BIFV 40-års jubilæum.
Det ønsker bestyrelsen skal fejres.
Der modtages i den forbindelse meget gerne gode ideer og
input
f)

Kontingentfastsættelse:
Der blev fra bestyrelsen indstillet til, at det nuværende
kontingent på kr. 100 kr. til lokalforeningen fortsætter uændret

5. Forslag fra medlemmerne
Der var ingen indkomne forslag
6. Valg af Formand
På Valg:
Jan B Sørensen.
Modtager genvalg.

Jan B. Sørensen blev genvalgt som formand uden modkandidater

7. Valg af øvrige bestyrelse og suppleant.
På Valg:
Anders Kromand
(Modtager ikke
Valg)

Anders Kromand udtrådt af bestyrelsen efter ønske.
1 kandidat: Anette Aggerholm blev opstillet

Poul Nørgaard
(Modtager Genvalg)
Kirsti Braaten

Poul Nørgaard (modtager genvalg)
Kirsti Braaten (Deltog ikke men modtager genvalg)
Efter skriftlig afstemning blev fordelingen af bestyrelse og suppleant
fordelt således:
Poul Nørgaard: Valgt til bestyrelsen (15 stemmer)
Anette Aggerholm: Valgt til bestyrelsen (16 stemmer)
Kirsti Braaten: Valgt som Suppleant (5 stemmer)

8. Valg af revisor
På Valg:
Tonny Winther
(Modtager Genvalg)

Tonny Winter blev genvalgt som revisor

9. Eventuelt.

a. Anders Kromand meddelte allerede for 1 år siden at han gerne ønskede at udtræde af
bestyrelsen.
Anders blev behørigt takket for indsatsen og fik overrakt 2 fl. Vin.
Vi håber at vi stadig må trække på hans store viden i skolearbejdet fremover.
b. Erik fik ros for stor indsats i Skolebigården – ikke mindst ifm. Slyngning - overrakt 2 fl. Vin
c. Lars Bo har været nede og se Jakobsen. Det havde været en stor oplevelse at se
erhvervsbrug
d. Der blev rejst spørgsmål og debatteret ivrigt ift. vigtigheden af, at alle informationer
vedr. mulighed for deltagelse på kurser og møder når ud til alle biavlere. Alle betaler
samme kontingent og bør derfor kunne få samme ”benefit”. Det bør ikke være
”tilfældigt” at man som medlem finder ud af de tilbud der forefindes => mere åbenhed
omkring dette ønskes. Mulighederne herfor blev drøftet – kan der eks. Gøres brug af emails adresser? Muligvis. Andre gange er der ved diverse arrangementer begrænset
mulighed for deltagelse – hvem skal så deltage?
Der blev fremlagt ønske om at den ny bestyrelse bliver bedre til at videreformidle
relevante tilbud, så flest muligt kan få mulighed for at komme til de udbudte
arrangementer

Referent: Anette Aggerholm

