Referat fra Nordfyns Biavlerforenings generalforsamling mandag d.17. nov. 2020
Ad 1: Valg af dirigent
Formand Helle Sehested bød forsamlingen velkommen og foreslog Helle Theodorsen som dirigent.
Forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt forslaget.
Helle Theodorsen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og annonceret, så
generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede ligeledes, at kun fremmødte
der er medlem af både Nordfyns Biavlerforenng og Danmarks Biavlerforening har stemmeret.

Anne Louise Bondegaard Jørgensen og Claus P. Hansen blev valgt som stemmetællere. Der var
fremmødt 14 medlemmer med stemmeret og en uden.
Christian Jørgensen blev valgt som referent.

Ad 2: Bestyrelsens beretning
Der er meget, der ikke er som det plejer at være iår. Heller ikke i Nordfyns Biavlerforening har
foreningsåret været helt, som det plejer at være. Det gælder bl.a. generalforsamling, som plejer
at foregå "traditionen tro". Coronaen og de deraf følgende restriktioner har gjort, at bestyrelsen
har besluttet at ændre afuiklingen af generalforsamlingen. lkke selve generalforsamlingen - den
har jo sit vedtægtsbestemte forløb. Men vi plejer at mødes før generalforsamlingen

til en gang

suppe, og der plejer også at være indslag efter generalforsamlingen. Det har vi aflyst i år, men vi
har valgt at gennemføre selve generalforsamlingen, da reglerne giver mulighed for det.
lfølge foreningens vedtægter skalgeneralforsamlingen afholdes i november. Det kunne vi måske
godt have afveget fra p.g.a. de særlige omstændigheder. På den anden side er der ingen der ved,

hvordan situationen kommer til at se ud i de kommende måneder, og hvornår vi så ville kunne
afholde en generalforsamling, som vi plejer. Derfor har vi val$ en "skrabet" udgave af årets
generalforsamling og håber, at kunne vende tilbage tiltraditionerne ved næste års
generalforsamling.
Beretningen plejer primært at være en gennemgang af det forgangne foreningsårs aktiviteter.
Sådan er det selvfølgelig også i år, men coronaen, og de begrænsninger den har sat på samfundet
og på foreningslivet, har betydet et lavere aktivitetsniveau, end vi plejer at have iforeningen. Det
vil fremgå af det følgende.
Vi har heldigvis kunnet arbejde med bierne som vi plejer. Men foreningsdelen af vores hobby, og
for nogle fås vedkommende erhvery er blevet ramt. MØder og især foreningens sædvanlige
deltagelse i sommerens festivaler med en bod, er blevet aflyst. Ud over, at det er gået ud over det
sociale samvær med andre biavlere, har det også påvirket vores regnskab, som det vilfremgå af et
senere punkt på dagsordenen.
Foreningens samlede medlemstaler steget med 6t medlem siden sidste år og var pr. 30.
september 2020 i alt 187. Ud af de 187 er 157 medlemmer af både Danmarks Biavlerforening og
Nordfyns Biavlerforening, hvilket er en nedgang på 3 fra sidste år. 30 er støttemedlemmer, d.v.s.
kun medlem af Nordfyns Biavlerforening. Det er en fremgang på 4 iforhold tilsidste år. Vier
derrned stadig den største forening på Fyn og en af de største i Danmark.
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder og et strategiseminar siden sidste generalforsamling.
Bestyrelsens arbejde er især koncentreret om det praktisk arbejde iforbindelse med planlægning
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og gennemførelse af især møder, begynderkursus og deltagelse i festivaler. I år har vi derudover

udarbejdet en ny strategi for foreningen for perioden 2020 - 2A23. Strategien indeholder
foreningens værdier, visioner og mission og en række indsatsområder med tilhørende indsatser.
Det er de emner, som bestyrelsen gerne vilfokusere på i de kommende år. Ud fra de valgte
indsatsområder laver bestyrelsen hvert år en arbejdsplan med de specifikke opgaver, vivil arbejde
med idet kommende år.
Sidste vinter nåede vi at afholde 4 af 5 planlagte aftenmøder sammen med de 4 andre
biavlerforeningerne på den nordlige halvdel af Fyn, nemlig Østfyns Biavlerforening, Vindinge

Herreds Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening og De fonske Biavenner, inden coronaen satte en
stopper for det sidste møde. NBF var vært ved mØdet i december, hvor vi havde inviteret Xavier
Frett6 fra Syddansk Universitet til at fortælle om honningens biologiske aktiviteter og sensoriske
egenskaber.
Sammen med de andre foreninger holdt vi også sidste vinter et cremekursus og et
mjødbrygningskursus. Fordelen ved at være flere foreninger sammen er, at alle foreningerne kan
tilbyde deres medlemmer kurser og møder, som de måske ikke selv vil være i stand til at afholde.
Sidste vinter havde vi også, som vi plejer iforeningen, bisløjdkursus med Villy Christensen og Bent

Nielsen som kyndige instruktører. Tidligere år har kurset ligget lørdage eftermiddage, men i et
forsØg på at få flere deltagere lagde vi det i år på en hverdagsaften. Det gav flere deltagere, og
derfor vil vi også den kommende vinter udbyde et sløjdkursus om aftenen. Tak til Villy og Bent for,
at I vil bruge tid på at stå for dette kursus.

haft 21 deltagere på begynderkurset, hvilket er lidt flere end året før. Ane Funch-Nielsen
og Christian JØrgensen været instruktører. Deltagerne nåede at få to fysiske møder, inden der blev
lukket ned for undervisningen. Heldigvis havde både underviserne og begynderne mod på at gå i
gang med on line-undervisning via computeren, og heldigvis fik Danmarks Biavlerforening
udarbejdet et rigtig godt materiale tilformålet.
I år har vi

De fleste af begynderne er, trods den noget anderledes start, heldigvis begyndt som biavlere.

Desværre har der ikke været så stort et fremmøde, som forventet til de tre praktiske
underuisningsgange, der blev holdt i løbet af sommeren, og som er frivillige at deltage i. Måske har

deltagerne ikke haft behov, eller har klaret sig med hjælp fra mentorerne. Vi lagde i år stor vægt
på, at mentorerne skulle endnu mere på banen. Desværre ser vi heller ikke så mange af
nybegynderne til foreningens øvrige aktiviteter, hvilket er noget, vi gerne vil gøre noget ved i
bestyrelsen.
Tak

til underviserne for indsatsen, og tak tiljer, der har været rnentorer for vores nye kolleger. Det

har heldigvis også i år været nemt at finde mentorer.
Som nævnt blev foreningens deltagelse i stor set alle sommerens festivaler aflyst, fordi disse blev

aflyst p.g.a.corona. Det gælder deltagelsen i Dyrskuet, Rosenfestivallen i Bogense,
Blomsterfestivallen i Odense, Fjordens Dag og SPIS: Madfestival i Odense. Det blev kun til
deltagelse i to arrangementer i sommer. Det ene var Honningfordbærdagen, hvor foreningen
havde en bod ved Brugsen iAlbanigade iOdense. Det andet var deltagelse i arrangementet
"Naturen ind i byen" i begyndelsen af september i Bogense. Et nyt godt initiativ, som Nordfyns
Erhverv og Turisme stod for, og som også skulle have været afholdt i Otterup og Søndersø senere
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september. Det blev desværre corona-aflyst. Endelig skal det med, at vi leverede forskellige typer
af honning samt pollen tilSchiøtz kokkekonkurrencen i Odense i september.
sommer har vi holdt 2 aftenmøder og en udflugt. Det første arrangement var udflugen i midten
af juni, der gik til Bågø og havde 23 deltagere. Vi besøgte fØrst Gert Skovgårds renparringsstation,
hvor Gert fortalte om dronningeavl og om parringsstationen. Bagefter gik turen videre rundt på
øen i "Grisebilen" - en vogn spændt bag en traktor - med en af øboerne som engageret og vidende
fortæller.
I

Det første sommermøde blev afholdt den 2. juli hos Lis og Jens Nielsen i Vigerslev, der også huser
foreningens materiel. Ud over et kig til Lis og Jens' meget flittige bier holdt aftenens oplægsholder,
Per Christiansen, et oplæg om varroabekæmpelse og bisygdomme.

Det andet sommermøde blev afholdt den 10. august. Vi besØgte først Pårup Kirkegård, hvor Tina
og Per Htibschmann har deres kirkegårds-bigård. Kirkegårdslederen fortalte engageret og viste os
den varierede beplantning, der er plantet til gavn for bier og andre insekter, og vi så og hørte om
Tina og Pers bigård. Bagefter havde vi inviteret året skribent iTidsskrift for Biavl, Alice Schou

Nørgaard,

tilat fortælle om sin biavl.

Alt i alt nogle spændende og inspirerende aftener. Men vi må desværre konstatere, at der heller
ikke i år har været den samme tilslutning til sommermØderne, som der var for nogle år tilbage. Det
kan dog skyldes coronasituationen.

til årets værter for at lægge bigård til. Det er dejligt, at vi har så mange medlemmer, der gerne
vil åbne deres bigård, når vi skal arrangere sommermøderne. Det har en stor værdi, at vi kan
komme ud og se hinandens bigårde og lade os inspirere. Det har måske især værdi for nye
biavlere. For de mere erfarne har møderne nok mere en socialværdi, og der er altid godt gang i
erfaringsudveksllngen på møderne.
Tak

Konklusionen på året er, at vi er godt tilfredse med, at det lykkedes at gennemføre en del
aktiviteter for foreningens medlemmer, trods coronaen. Tak til alle, der har bidraget til
gennemførelsen og har deltaget. Forhåbentlig kan vi næste år komme op på fuldt aktivitetsniveau.

ting kun købt et beachflag. Derudover har der været udgifter til
vedligehold af materiellet. Desværre har den lille slynge drillet i år, men vi gør selvfplgelig, hvad vi
kan for at låneudstyret er i orden, når det skal bruges. Vi har efterhånden en del materiel til udlån,
og vi skal måske fremover reklamere lidt mere for de ting, det er muli$ at låne, ud over slyngerne.
På materielsiden har vi af større

Materiellet står fortsat godt på Vigerslevlund hos Lis og Jens Nielsen, og det er vi rigtig glade for.
Tak tiljer for husly og hjælpsomhed.
to materielforhandlere på Nordfon, der også tog sig af vokssmeltning og
rammevask, desværre lukket deres forretninger. Vi har været forvænte med at have
materielforhandlere lige i nærheden, så det har givet mange medlemmer spekulationer om, hvad
de så skal gøre. Vi har i bestyrelsen drøftet, om vi fremover skal lave fællesindkøb af f.eks. foder
og glas og fælles vokssmeltning og rammevask. Men foreløbig venter viog ser, hvordan tingene
kommer til at gå.
I sommer har de
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På kommunikationssiden, udsender vi, som tidligere, et elektroniske nyhedsbrev

til medlemmerne

forud for arrangementerne. Vi har også en hjemmeside, som dog
trænger til fornyelse, og det bliver der arbejde på i en lille arbejdsgruppe under bestyrelsen.
ca. en gang om måneden, især

Dette var beretningen om et anderledes foreningsår. På trods af coronaen, og de mange
konsekvenser den har haft for samfundet og vores egen forening har meget, som I lige har hørt,
alligevel været som det plejer at være i foreningen, blot i et mindre omfang. Nogle ting har vi
måttet gentænke og gøre på en ny måde. Men heldigvis er biavlere ofte omstillingsparate og vil
gerne være med til at afprøve nye måder at gøre tingene på. Så det har ikke været så skidt, at det
ikke har været godt for noget.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
Ad 3: Fremlæggelse af regnskab
Christian Jørgensen præsenterede det reviderede regnskab, som blev godkendt uden
kommentarer. (Regnskabet vedlagt som bilag)
Bent Povlsen takkede for udsendelse af formandens beretning og regnskabet forud for
generalforsamlingen og opfordrede til, at man gør dette fremover, også når corona er overstået.
Ad 4: Bestyrelsens planer og budget for det kommende år fremlægges, herunder fastlæggelse af
kontingent for det kommende år til NBF
Christian Jørgensen forelagde det af bestyrelsen opstillede budget for regnskabsåret 2O2O121.
Budgettet indebærer, at medlemskontingentet til Nordfyns Biavlerforening i det kommende år
uændret vilvære kr. 75.
Christian omtalte bl.a. bestyrelsens overvejelser om nyanskaffelse af pavillon (den gamle er gået
til), en stadevægt, som på skift kan stå hos interesserede medlemmer et år ad gangen, og måske
en tappemaskine. Specielt vedr. tappemaskinen efterlystes medlemmernes tilkendegivelse af, om
man tror, man vil gøre brug af en sådan. Helle Theodorsen giorde opmærksom på at anvendelse af
tappemaskine ikke er uden problemer især ved tapning af mere tyktflydende honning.
Helle Sehested gennemgik herefter den strategiplan for 2020 -2023, som bestyrelsen har
udarbejdet i det forløbne år. Strategiplanen består af foreningens mission, vision, værdier og
indsatsområder. Der er også udarbejdet en arbejdsplan for 2A2O -2L, der tager udgangspunkt i
strategiplanen. Strategien er vedlagt som bilag.

Generalforsamlingen havde herefter mulighed for at komme med kommentarer til planerne.
Bent Povlsen spurgte om det forhold, at en skolebigård ikke er nævnt i strategiplanen er udtryk
for, at bestyrelsen ikke vil arbejde for etablering af en sådan. Helle Sehested svarede bekræftende
på dette, idet det er bestyrelsens opfattelse, at man ikke kan være sikker på, at der i foreningen
altid vil være de ressourcer, der skal til for at drive en skolebigård af kvalitet.
Kim Nov6l synes, det er godt at komme rundt til forskellige biavlere i stedet for at have en bigård.
Lars Stahl gjorde opmærksom på, at der i folkeskolerne er stor interesse

for at få gæste!ærere ind,
og at vi som forening af denne vej har stor mulighed for at udbrede interessen for biavl.

Ad 5: Forslag fra medlemmerne
lngen
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Ad 6: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Følgende blev genvalgt

til bestyrelsen for en 2-årig periode:

Claus P. l'lansen, Jørgen Larsen og Anne Louise Bondegaard Jørgensen.

Jesper M6hring-Jensen blev genvalgt som suppleant. Som ny suppleant valgtes Pia Egtved.

Ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
§om revisor for en 2-årig periode blev Klaus Ankerstjerne genvalgt.
Som revisorsuppleant valgtes Bent Povlsen.

Ad 8: Evt.
Det blev oplyst, at der fra april 2021. vil blive krav om registrering af alle bigårde i Danmark. Det
kommer sandsynligvis til at skulle ske gennem Det Centrale Bigårdsregister (CBR), som af mange
bliver kritlseret for at være vanskeligt at anvende. Bestyrelsen arbejder på at gennemføre et
medlemsmØde med fokus på CBR, stadekortet hivelog.dk og andre lT-løsninger for biavlere. Her vil
der så blive mulighed for at få hjælp til at registrere sin bigård.
Helle Sehested takkede

til slut dirigenten og de fremmødte for en velafviklet generalforsamling.
L7

.tL.ZATO/Christian Jørgensen

Referatet gennemlæst og godkendt

+t i
Dato: Jl 7 rr - tCiC

)un
Helle Theodorsen - dirigent
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Nordfyns Biavlerforeni ng
Regnskab 01.10.2019 - 30.09.2020
Budget

2OL9l2O2A

lndtægter:
Kontingent (157 DBF + 30 stØtte)
Salg af kråmerplader, oxalsyre
Udstillinger, salg af honning
Kurser - NBF
Sommer-/vintermØder (incl.
N BF generalforsamling/bestyrelsesmøder
Salg af bøger, t-shirts ol.
Fondsmidler
Diverse indtægter
lndtægter i alt

m.m.
m.m.

kurser)

14.026,50
1

4.496,OO

Note 2

5.210,00

Nots 3

L775,AO
10.178,50
435,00

Note

Note 4

80,00
0,00
2.813,50

39.01450

14.000,00
5.400,00
47.000,00
2.000,00
1.2.000,00
600,00
L.000,00
0,00
0,00
82.000,00

Udgifter:
Kontingent retur

m.m.
m.m.

Kråmerplader, oxalsyre
Udstillinger,køb af honning
Kurser - NBF

Sommer-/vintermøder {incl.
NBF generalforsamling

kurser}

0,00
Note

I

4.688,00
2.942,25
L.523,90

Note z
Note 3

LL.743,80
3.907,50
1.555,58

Note 4

NBF bestyrelsesmøder
DBF gen eralforsa m

lingforma ndsmøde r

Tilskud til eksterne kurser (kyndig biavler)
Gaver m.m.
Kontorartikler og porto
Hjemmeside/annoncering
lnvesteringer/vedligehold
Gebyrer - bank
Gebyrer - MobilePay

materiel

uote s

Diverse udgifter
Udgifter i alt

Resultat

4.100,00
40.000,00
2.900,00
17.000,00
5.500,00
1.000,00

540,00

800,00

1.200,00

3.000,00

300,00

500,00

LL7,99

300,00

409,75

1.000,00

3.820,91

10.000,00

270,O0

500,00

604,15

1.000,00

2.812,50

',*)

36.535,33

2.478,L7
*) copyagenterne ikke afregnet af DBF
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500,00

88.200,00

Egenkapital ultimo:
Bankindestående
Kassebeholdning
Tilgodehavende (copyagenterne+Slutafr. DBF)
Egenkapital ultimo I alt

56.945,2L
L.470,O0
3.637,50
62.052,71

Balance
Saldo primo

s9.570,il

§kyldigt
Overskud/underskud
Balance

0,00
2.478,L7

62.O52,71

a7J1.2020

49.11.2020
Regnskabet er d.d revideret og likvide midler
fundet værende til stede

Christian JØrgensen
Kasserer

Bjarne Bengtson

Klaus Ankerstjerne
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Noter til regnskab 2019120 - Nordfyns Biavlertorening
Note 1
Salg af kråmerplader, oxalsyre m.m.
Udg. vedr. kråmerplader m.m.

Overskud ved salg af kråmerplader m.m.

Note

2

4.496,00
4.688,00
-192,00

*)
Dyrskue 2019 retur
Salg ved markeder, festivalol.
Udg. Ved salg
Overskud ved salg på udstillinger, festivalol.

1.000,00
4.210,00

Deltagerbetalinger ved NBF kurser
Udgifter til NBF kurser
Overskudskud på kursusvirkomhed

t.775,O0
1.523,90

?.942,25
2.267,75

Note 3

251,10

Note 4
Overskud vintermøder (incl. kurser)
Underskud på sommermøder
Underskud på sommer-/vintermØder ( incl. ku rser)

Note5

t*)

267,80
-1.833,10
-1.565,30

lnvesteringer-nyanskaffelser
Beachflag
Div. Nyanskaffelser

1.175,00
264,66

Vægafgift trailer
Vedligehold udstyr
I alt

150,00

2.23t,25
3.820,91

Forbrug af emballage er ikke indregnet.
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Nordfyns Biavlerforening
Budget

2O2O

- 2021

lndtægter:
Kontingent
Salg af kråmerplader, oxalsyre m.m.

14.000,00
4.500,00

Udstillinger, salg af honning m.m.
Kurser - NBF
Sommer-/vintermøder (incl. kurser)
N BF generalforsa m I ing/bestyrelsesmØder
Salg af bøger, t-shirts ol.
Fondsmidler
Diverse indtæ4er
lndtægter i alt

40.000,00
2.000,00
12.000,00
600,00
500,00
0,00
0,00
73.600,00

Udgifter:
Kråmerplader, oxalsyre m.m.
4.500,00
Udstillinger,køb af honning m.m.
35.000,00
Kurser - NBF
2.900,00
Sommer-/vintermøder (incl. kurser)
17.000,00
NBF generalforsamling
4.500,00
NBF bestyrelsesmøder
1.500,00
DBF generalforsamling/formandsmøder
800,00
Tilskud tileksterne kurser (kyndie biavler)
1.000,00
Gaver m.m.
300,00
porto
Kontorartikler og
200,00
Hjem meside/a nnoncering
500,00
I nvesteringer/ved ligehold materiel
10.000,00
Gebyrer - bank
300,00
Gebyrer - MobilePay
900,00
Diverse udgifter
500,00
Udgifter i alt
79.900,U!
Resultat

-6.300,00

Side 9 af 10

Strategi for Nordfyns Blavlerforenlng

2O2O

- 2023

Værdier

o
r
r
o
o

Respekt (for hinanden og hinandensforskelligheder)

Åbenhed (internt og eksternt)
Fællesskab (modtage nye godt)
Engagement
Ansvarlighed

Mission
Nordfyns Biavlerforening er en forening der:

o
o
o
r
r
o

Skaber newærk

for biavlere i det nordfunske område

Tilbyder aktiviteter for og uddannelse af foreningens medlemmer
Sætter fællesskab og socialt samvær i højsædet

Styrker og udbreder intere§sen for biavl og biernes produKer
Udbreder kendskabet til bierne og andre b$tøvende insekter
Virker for ansvarlighed i og for naturen

Vision
Nordfyns Biavlerforening onsker:
At være Danmarks b€dste lokale biavlerforening

.
.
r
o
r
e
.

At være en forening med stor troværdighed og højt akttuitetsniveau

At have engagerede og veluddannede medlemmer
At det nordfunske område bliver et insektvenligt område
At udvikle foreningen i overensstemmelse med medlemmernes behov og nye trends i biavlen
At være en synlig og en aktiv medspiller i lokalområderne

At arbejde for indflydelse i Danmarks Biavlerforening

lndsatsområder og indsatser
Foreningens indsatsområder og indsatser for de næste 3 år en

Medlemspleie
Vi ønsker at:

r
o
.

Fastholde medlemmer og tage godt imod nye
Have en materielsamling, der opfolder medlemmernes behov
Understøtte, atmedlemmernedeltageriforskningsproiekter
Uddannelse og medlemsaktlvlteter
Vi ønsker atl

o
o
r
o
o
.

Afholde et årligt b€gynderkursus inkl, mentorordning

Afholdekursusaktiviteter
lmplementere DBF's uddannelsesprogram ved at uddanne medlemmer som instruktører og gøre brug af dem
Afholde sommer- og vintermøder
Afprøve nye medlemsaktiviteter
Benvttetilskudsmullqheder

Mlljoprofll
Vi Ønsker at:

o
r
o

for miljøet (bestøvning)
Udbrede kendskabet til alle biers fødegrundlag og levesteder
Arbeide aktivt for at Nordfvns kommune bliver "bivenlis kommune"
Oplyse om biernes betydning

Elsterne rclationer:
Vi ønsker at:
Foreningen deltageri relevantearrangementer
Nytænke aktiviteter sammen med nabobiavlerforeninger
Samarbeide med andre lokale omanisatloner

r
.
r

Formidling:
Vi ønsker at:

r
r
r

Hjemmeside og nyhedsbrev løbende udvikles
Udbygge og vedligeholde kontakten til medierne
Udvikle og vedligeholde salgsstanden

Hvert år udarbejdes en arbejdsplan, der skal indeholde de aktiviteter inden for de enkelte indsatsområder og indsatser, som
foreningen vil gennemføre idet pågældende år. Aktiviteterne skal medvirke til at opfylde visionen,
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