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18 fremmødte 

 

1/ Valg af dirigent: Carsten valgt som dirigent 

Dirigenten konstaterede Generalforsamlingen rettidig varslet og udbad sig 2 stemmetællere 

Andreas og Kirsten valgt som stemmetællere 

 

2/ A: Formandens beretning: 

- Læses andetsteds/indsættes 

 

2/B: Udvalgets beretning: 

- Der er oprettet elektronisk stadekort på alle stader i Skolebigården 

Kirsti har ajourført og indtastet alle notaterne så alle kan følge med og se med hjemmefra 

Noterne er også kommet med ind. Det er en App – det hedder ”det elektroniske stadekort”  

Hentes på Biavlerforeningen med sit medlemsnummer 

 

3/Regnskab og budget 

- Poul fremlægger Biavlerforeningen Vendsyssels Regnskab 

 

Indtægter: 77 medlemmer + 8 støtte medlemmer 

Der har været indtægter fra begynderkurser 

Der er solgt honning fra Skolebigården + bi familie og tavler 

Sponsorindtægter fra sidste år er først blevet udbetalt i år 

Der har ikke været møder/arrangementer hvor der har været udgifter 

Indtægt 25.015,00 kr i alt 

 

Udgifter 

Blandt andet er der nyindkøbt rammer, bunde og dronninger 

Ellers primært de faste udgifter mv. 13.737,00 kr 



Etiketter: Det har kostet 18.505,30 at få optrykt etiketter 

Solgt indtil videre for 4.450,00 kr. 

 

Resultat et lille underskud på 2.778,48 kr. 

 

• Der var spørgsmål ift. Sponsorat – hvorvidt det er noget der kunne forsætte? 

- Umiddelbart ikke muligt da det var Risagerfonden søgt som en én-gangs 

- Der er dog tænkt at søge fondsmidler hjem til en form for nye skuffesystemer til 

Skolebigården (stadet koster 15.000,00 uden kasser) 

 

Der var bifald til kasseren for arbejdet og regnskabet  

 

4/Bestyrelsens forslag til det kommende år og fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens ønsker og planer for 2021 og 2022: 

- Der skal opryddes og klargøres vinterleje af Skolebigården (materiel skal vaskes, rep. Etc) 

Bestyrelsen foreslår en arbejdsdag ift. Dette 

- Vinteraktiviteter ønskes evt. gerne genoptaget ift. Den kommende vinter (eks. Mjød-

kursus,  

- Søge fonde til et ”Optimal-stade” 

- Søge om midler i Jem-og Fix til at udvide med et halvtag i klubhuset 

- Andre fonde man kan søge? 

- Begynderkursus  

- Opstart af Flow-H. Nu skal det være 

Der indkøbes hertil en bifamilie og sætter deri til foråret 

- Standerhejsning og den vanlige årskalender skal endvidere følges som vanligt 

 

Alle er velkomne til at komme med nye ideer  

 

 

Bestyrelsen indstiller at kontingent fastholdes som det nuværende = kr. 100,- årligt 

- Det blev enstemmigt vedtaget 

 

5/Forslag fra medlemmer 

- Der er ikke indkommet forslag  

 

6/ Valg af formand: 



Jan modtager genvalg:    - Jan er genvalgt 

 

7/ Valg af øvrig bestyrelse og suppleant: 

Kristian L. Jensen (modtager ikke genvalg) 

Kirsti Braaten (modtager genvalg)   - Kirsti genvalgt 

Michael Baasch (modtager genvalg)  - Michael genvalgt 

Kurt Thomsen (modtager valg)  - Kurt valgt 

 

8/ Valg af revisor 

På valg: Tonny Winther (modtager genvalg) - Tonny genvalgt 

 

Jan bad om ordet forud for punktet Eventuelt: 

Erik Holm Nielsen blev som tak for sin vedholdende indsats i Skolebigården belønnet med 

Sølvnålen 2021. – Erik takkede og blev applauderet 

Jørgen Møller blev også, som medstifter og tak for ukuelig indsats etc. Belønnet med Sølvnålen 

2021 – Jørgen var ikke til stede men formanden vil overbringe den  

(Jan vil du selv lige sætte dine ord på til de to)? 

 

9/ Eventuelt 

- Der kom forslag /spørgsmål ift. Dronning-avl/ Ø-parring. 

- Forsøg på miniavler dronning avler kursus prøves at planlægges. 

- Der er spørgsmål ift. Om Jan kan fortælle om hvad der foregår i Hovedbestyrelsen 

Jan fortalte kort om, hvad der pt er interesse for i Danmarks Biavlerforening etc. 

Der er umiddelbart stor interesse ift. Biodiversitet, Nationalparker etc. 

- Der er forslag på, hvorvidt vi kan afprøve ”plastik-rammer”, - der er gjort erfaringer med 10 

stk. i Skolebigården og der er stemning for at afprøve med flere/et helt stade  

 

Til slut takkede ordstyrer for god ro og orden  

 

Referent /Anette Aggerholm 6/10-2021 

 


