Biavlerforeningen Vendsyssel
Referat fra ordinær generalforsamling
Onsdag d. 06.10.2020 kl. 19.00
Der var 17 fremmødte

1. Valg af dirigent
- Karsten blev forslået og valgt
- Som stemmetællere blev Michael og Birgit valgt

2. a. Formandens beretning – Jan aflagde beretning - læses andet steds
Jan modtog applaus for beretningen
b. Udvalgsberetning - Der var ikke yderligere at berette fra div. udvalg

3. Regnskab og budget
- Poul fremlagde regnskab og budget.
- Der var enkelte spørgsmål til regnskabet og Poul blev derefter applauderet for sin fremlæggelse

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse
Kontingentet forbliver uændret i det kommende år
Bestyrelsens planer – her har Jan tænkt på at lave en planche for der er masser af ideer i
støbeskeen. Det har i det indeværende år været svært at få realiseret de ideer vi har haft pga.
Coronatiden.
Fremadrettet er der plan om at få ”Vendsyssel etiketter” sat i trykken
Når hjemmesiden kommer op at køre, kan der lægges info op omkring dette
Bestyrelsen høstede en hånd for at holde sammen på det hele og for at få holdt skolebigaarden
kørende trods udfordringer med forsamlingsforbud etc.

5. Forslag fra medlemmerne
- Der var ikke indkommet forslag

6. Valg af formand:
- På valg:
- Jan Sørensen: Jan blev genvalgt med klapsalver
7. Valg af øvrig bestyrelse og suppleant
- På valg:
- Poul Nørgaard (Poul modtager genvalg)
- Anette Smed Aggerholm (Anette modtager ikke genvalg)
- Torsten Abel (Torsten modtager ikke genvalg)
Fra bestyrelsen blev foreslået: Poul, Anders, Michael
Der blev stemt via sedler, som blev talt og med fordeling således:
Anders: 16 stemmer
Poul: 14 stemmer
Michael: 4 stemmer
Tillykke til alle med valget
8. Valg af revisor:
På valg: Tonny Winther (Tonny modtager genvalg)
Tonny blev genvalgt og modtog klapsalver fra forsamlingen

9. Evt.
Blomsterfrø/-blandinger. Hvor finder man de rigtige blomster og er der gode ideer til, hvad man
købe/plante?
-

skal

Gode erfaringer med ”Vivas hjemmeside” og finde forskellige blandinger. Det foreslås at der
laves et link dertil på hjemmesiden
Man kan også købe blomsterblandinger hos Danmarks Biavlerforening: Bishoppen

Forslag om afholdelse af Virituel temaaften, som en god vinter aktivitet – også ift. det sociale
sammenhold
-

Kunne man lave arrangementer med tilmelding og i mindre arrangementer?

Der er spørgsmål ift., hvor længe vi kan forvente at beholde grunden? Var det måske muligt at købe
grunden? Vi har tidligere spurgt – og ejer har tilkendegivet at han ikke pt. har interesse i at ændre på
forholdene. Generelt er vi godt tilfredse med den aftale der foreligger aktuelt

Snak om pollen. Kan vi lave en smageaften eller lignende?

Til slut takkes Torsten og Anette for godt samarbejde i Bestyrelsen
Dirigenten takker for god ro og orden
Bestyrelsen er herefter vært ved et stykke brød samt øl/vand og kaffe

Referent: Anette Aggerholm 06.10.20

