
 Biavlerforeningen Vendsyssel 

Referat 

Generalforsamling: Onsdag 02 oktober 2019 kl. 19:00 

Sted: Brønderslev Hallen 9700 Brønderslev 

 

Deltagere: Der var 18 fremmødte medlemmer 

Afbud: 
 

 

1. Valg af dirigent 

 Jørgen Hald blev foreslået og modtog udfordringen. Han takkede for 

valget og startede med at konstatere at Generalforsamlingen blev fundet 

lovlig indvarslet  

Som stemmetællere blev valgt Jakob og Anders 

Som referent Anette 

 

2. a. Formandens beretning 
b. Udvalgsberetning 

 a/ Formandens beretning: 

Se formandens beretning andetsteds 

 

b/ Udvalgsberetning: 

Kirsti fremlagde beretning på Skolebigårdens vegne. 

Vi måtte sidste år give afkald på Anders’ kompetencer i Bestyrelsen, og 

der er er mange nye ved rattet i Skolebigaarden. Vi har forsøgt at løfte 

det på bedste vis – selv om der har været udfordringer 

Der har været mange nye ting – nyt tag på redskabsskuret, ny slynge, ny 

pollenfælde, nye dronninger og vi går i gang med elektroniske stadekort. 

Der var sure bifamilier i år – derfor har vi skiftet Dronninger – 

Spændende, for nu har vi kun gule Dronninger. 

 

http://bifv.dk/


Langstroth familie skulle i et flow-hive. Det blev heller ikke i år, hvilket 

ellers var planen. Den skal op at stå næste år. Vi/jan var ude at fange 

sværme, som vi satte i Afrikanerstadet men det endte ikke så godt. 

 

Da ferien nærmede sig, skulle vi til at finde ud af, hvem der stod for hvad. 

Jan havde gjort en stor indsats, men der var også behov for at vi andre var 

lidt vidende om diverse tiltag – og derfor prøvede vi med et nyt tiltag, 

hvor 2 personer havde ”teten” sammen, for dernæst at den ene kunne 

føre planen videre den efterfølgende uge.   

 

25 kg i første slyngning og 125 kg. I anden slyngning. Der er 100 kg. Som vi 

ikke har solgt.  

Slyngen var rusten og dårlig – derfor købte vi ny. Der er sådan at slyngen 

selvfølgelig skal bruges i Skolebigaarden, men at medlemmerne også skal 

kunne drage nytte af den, og derfor kunne låne den ved behov. 

 

Pollenfælde blev passet af jan, Anette og Birgit. Der var meget skiftende 

kvantitet. Det ligger nu på frost og vi vil prøve at sende det til 

undersøgelse for at få en vurdering af indhold og pesticider. 

 

Ros til Anders ift. At møde op og være behjælpelig – men også han havde 

lidt problemer med dronninger i år i Skolebigaarden – overlevelsesraten 

var ikke så stor. 

 

Ift. Pollen, bliver der foreslået om ikke vi kan få scannet den analyse vi så 

evt. får lavet og sende ud så alle andre kan få viden om dette emne. 

Vores plan er at få lavet en analyse og derefter evt. lave en temaaften 

eller lignende. Det har været lidt svært at få fat i nogle konsulenter – som 

gerne vil afvente et tema i næste bi blad førend de udtaler sig om noget. 

Artiklerne fra de svenske Bitidninger har været interessante 

Det indskydes at det også kunne være interessant at få analyseret bibrød 

til sammenligning med  

 

Hvordan synes medlemmerne det er gået i Bigaaarden i sommer?:  

Dejligt at se at det også kan være bøvlet og gå skidt i en Skolebigaard. 



De nyeste medlemmer er måske dem som kan svare på det? Umiddelbart 

er det skønt at komme ned og høre lidt historier og fortællinger – få 

forslag til løsninger etc. Så kan man selv trække fra og lægge til       

Vigtigt at de ”gamle” erfarne biavlere fortsætter med at komme – fordi 

det er dem de nye medlemmer kan lære noget af – også vigtigt at de nye 

kommer og kan bidrage med noget nyt 

 

Svært med Varroa behandlinger, at der findes så mange metoder. 

Der drøftes lidt omkring de forskellige metoder og hvad der er godt og 

skidt. Flere holdninger til dette – bare vigtigt at hver især behandler. 

Måske vil det være godt med en vinter-tema-aften vedr. Dette. Skrives til 

referat. 

 

Ift. Sidste år var der planer om en mini-konference med de 

omkringliggende Skolebigaarde. Dette gik af ukendte årsager i vasken – 

der er derfor aftalt at det blev udskudt til 2020 og blev planlagt til bunds 

- det bemærkes at der skal planlægning til i rigtig god tid for at 
være sikker på at få booket  

- det har været vellykket med en tidligere heldagskonference i 
Stenum. Jan vil skrive ønskerne ”bag øret” og prøve at se hvad 
der kan gøres 

 

Formandens og udvalgsberetningen blev godkendt og applauderet 

 

3. Regnskab og budget 

 Poul fremlagde Skolebigårdens regnskab og budget for 2019 

Der bliver spurgt til vokspengene – da voksfonden blev ophævet sidste år, 

tilgik de penge uddannelsesfonden. De penge skal der være et 

uddannelsesformål ift. At få brugt/ eksempelvis noget ekstrauddannelse 

af en art. Forslag til dem der skal på Bisygdomskursus. Bestyrelsen kan 

evt. komme med et oplæg til, hvem der kan få tildelt nogle af 

uddannelsespengene. Det skal komme medlemmerne til gavn  

 

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse 

 Der berettes om at der er planlagt en jubilæumsfest d. 22/11-2019 på 

Phønix i Brønderslev kl. 18. Festen er med påhæng 

 

Der drøftes blandt deltagerne, hvorvidt der skal være en form for 

egenbetaling eller hvor meget vi skal bruge af kassen til festen? 



Der er stemning for en vis grad af egenbetaling 

 

Begynderkursus vil vi fremadrettet gerne have flyttet fra bigaarden. 

Grunden er at det bliver for koldt, og når vi fyrer op bliver det for tæt, 

IT’en driller osv. Vil prøver om vi kan finde andre egnede lokaler evt. på 

skoler, bibliotek eller lignende. 

 

Fremadrettet vil vi prøve at søge nogle fonde – evt. så vi kan give alle 

nybegyndere en bifamilie 

 

Det diskuteres, hvorvidt vi også skulle bruge penge til at evt. indlægge 

strøm eller andet i klubhuset? Omvendt kan det også være omsonst at 

bruge for mange penge på klubhuset – ingen ved i princippet, hvor mange 

år vi ”får lov” at leje grunden. – Der spørges i den forbindelse til, hvorvidt 

der eksisterer en lejekontrakt 

Flere mener at vi har haft den plads i 15 år 

 

Der opfordres til, at medlemmerne kommer frem med konkrete forslag 

idet fondspenge skal være øremærkede  

 

Kontingentfastsættelse: 

Jan forslår at kontingent forbliver uændret 

Vi betaler 810,- kr årligt 

 

Der er stemning for uændret kontingent 

 

5. Forslag fra medlemmerne 

 Der var ikke indkommet yderligere forslag fra medlemmerne 

 

6. Valg af formand 
- På valg: Jan B. Sørensen (modtager genvalg) 

 Jan er genvalgt  

 

7. Valg af øvrig bestyrelse og suppleant 
- På valg: Kristian l. Jensen (modtager genvalg)  
- På valg: Kirsti Braaten (modtager genvalg) 



- På valg: Torsten Abel (modtager genvalg) 

 Bestyrelsen vil gerne indstille Kristian og Kirsti til Bestyrelsen og Torsten 

til suppleant 

Dette vedtages  

 

8. Valg af revisor 
- På valg: Tonny Winther (modtager genvalg) 

 Tonny er genvalgt  

 

9. Evt.  

 Der er ingenting til evt. 

 

Til slut uddeles der følgende til ildsjæle, der har ydet speciel indsats i 

løbet af året: 

Erik modtager for indsatsen et par flasker vin 

Kurt og Jørgen modtager for indsatsen et par flasker vin hver 

Anders modtager for indsatsen et par flasker vin 

 

 

Referent: Anette Aggerholm 

 

 


