
Referat fra Nordfyns Biavlerforenings generalforsamling mandag d. 13. nov. 2018 

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. 

Stemmetællere: Gert Skovgaard og Per Vestrup. 

Referent: Christian Jørgensen 

Ad 2: Formandens beretning 

Formandsberetning ved Nordfyns Biavlerforenings generalforsamling, tirsdag den 13. november 2018 

Så er der generalforsamling igen og tid til at gøre status over det forgange år i foreningen. Mange af vores 

aktiviteter er de samme fra år til år, men alligevel er det ene år, heldigvis, forskelligt fra det andet – lige 

som med vores biavl. Der har vi igen oplevet et usædvanligt år p.g.a. den varme og tørre sommer. 

Foreningens samlede medlemstal er for første gang i mange år faldet, idet det pr. 30. september var i alt 

180, hvilket er en nedgang på 8 i forhold til sidste år. Ud af de 180 er 158 medlemmer af både Danmarks 

Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening. Tallet var 161 sidste år. I år har vi haft 22 støttemedlemmer 

mod 27 sidste år. Støttemedlemmer er medlemmer, der kun er medlem af Nordfyns Biavlerforening. Men 

vi er stadig den største forening på Fyn og en af de største i Danmark.  

På landsplan har der stadig en lille fremgang i medlemstallet, og Danmarks Biavlerforening har netop 

rundet 6.000 medlemmer. Fremgangen på landsplan er dog ikke så stor, som den har været.  

Vi drøfter til stadighed i bestyrelsen, hvordan vi kan fastholde de medlemmer, vi har, og har også i årets løb 

prøvet nogle nye tiltag. Det er et af de emner, vi fortsat skal arbejde med, og som også var et af emnerne i 

den netop overståede medlemsundersøgelse, som jeg kommer ind på senere. 

Bestyrelsen har holdt 6 møder i løbet af året. Vi har et ønske om at få mere tid til faglige drøftelser i 

bestyrelsen, men må erkende, at det er svært, da der er mange praktiske opgaver, der skal planlægges og 

løses.  

Vi har afholdt 4 vintermøder sammen med de 3 andre biavlerforeningerne på den nordlige halvdel af Fyn, 

nemlig Østfyns Biavlerforening, Vindinge Herreds Biavlerforening og Vestfyns Biavlerforening. De fynske 

Biavenner var ikke med, men er heldigvis med igen i den kommende sæson. NBF var vært ved mødet i 

februar, hvor vi havde inviteret en af dansk biavls grand old men, Anders Glob, som oplægsholder. Som 

noget nyt afholdt de 4 foreninger også 3 kurser sammen, nemlig et mjødkursus, et pilefletkursus og et 

kursus i at binde halmkuber.  

Sidste vinter havde vi i foreningen igen bisløjdkursus med Willy Christensen og Bent Nielsen som kyndige 

instruktører. Her er der mulighed for, under kyndig vejledning og med adgang til en større maskinpark, at 

lave ting til sin biavl og få nogle hyggelige timer sammen med andre biavlere. Der var ikke så mange 

deltagere som tidligere år, men vi håber, at der stadig vil være interesse for bisløjd fremover. Tak til Willy 

og Bent for at i vil bruge nogle lørdage eftermiddag på at være instruktører.   



I år havde vi ”kun” 14 deltagere på begynderkurset, hvilket er færre end vi plejer. Holdet blev undervist af 

Bent Povlsen og Thomas Myske. Både Bent og Thomas stopper som undervisere, og fra næste år træder 

nye kræfter til. Tak til jer for indsatsen, og til Bent for din mangeårige indsats. Du har oplært snart en hel 

generation af biavlere i Nordfyns Biavlerforening. Også tak til jer, der har været mentorer for vores nye 

kolleger. Det har heldigvis også i år været nemt kan finde nye mentorer. 

Igen i år deltog Nordfyns Biavlerforening sammen med Vestfyns, Vindinge Herreds, Ringe og Omegns, og 

Østfyns biavlerforeninger i Det fynske Dyrskue. Der var som sædvanligt mange besøgende, selv om 

besøgstallet på dyrskuet faldet i år. Fødevaremarkedet på dyrskuet er et godt sted at promovere biavlen og 

målrette informationer om f.eks. bestøvning. Der er også et rigtig godt samarbejdet med de andre 

foreninger, og det er dejligt, at vi kan være fælles om store aktiviteter, det vil være svært for en enkelt 

forening at løfte.    

I sommer holdt vi 4 møder. I år forsøgte vi at fokusere på et bestemt tema på nogle af møderne. Temaet på 

det første møde var sværmhindring og hvad man kan gøre for at forebygge sværmning. Vi besøgte først 

Klaus Ankerstjernes bigård, og bagefter fortalte Lars og Zofus i det tidligere missionshus i Vissenbjerg om 

deres metoder til sværmhindring og hvad de gør, når skaden er sket. Det var et meget velbesøgt møde, 

hvor der i huj og hast måtte laves ekstra lagkager til kaffebordet. 

På det andet møde, det var i juni, besøgte vi Claus Hansen, og Claus viste, hvordan man på flere måder 

laver en aflægger/kunstsværm. Efterfølgende var der oplæg ved månedens skribent i Tidsskrift for Biavl, 

Jørn Egholm Jensen og det foregik i lufthavnens cafeteria. 

Juli måneds møde var et kombineret møde og udflugt og blev holdt på Helnæs, hvor vi besøgte Anders 

Peter Blæsilds renparringsstation. Et spændende besøg i en flot natur, og jeg tror Anders Peter var noget 

imponeret over, at over 30 var mødt op.  

Sommerens sidste møde var et besøg i Carsten Flarup Andersens bigård, der ligger i en af Gyldensteens 

æbleplantager. Efterfølgende holdt erhvervsbiavler Mathias Hvam et oplæg, hvilket skete på H.C. Andersen 

Golf i Bogense. Mathias er Danmarks yngste erhvervsbiavler og driver i kompagniskab med Per From HF 

Honning, hvor de passer op mod 1200 produktionsfamilier. Trods sin unge alder har Mathias stor erfaring 

at øse af. 

Som noget nyt arrangerede vi et møde rettet mod 3+’ere. Det vil sige biavlere, der har haft bier i mere end 
3 år. Claus Hansen lagde bifamilier til, og Gert Skovgaard fortalte om, hvordan man vurderer en bifamilie. 
Derefter skulle deltagerne selv prøve at vurdere en familie. Der var 15 deltagere, hvilke tyder på, at der er 
interesse og behov for aktiviteter for denne målgruppe. Derfor vil vi også fremover prøve at lave 
arrangementer specifikt for 3+’ere. 
 
Tak til årets værter og oplægsholdere. Det er dejligt, at vi kan trække på foreningens medlemmer, når vi 

skal arrangere sommermøderne, så vi kan fortsætte denne aktivitet. Vi vil i bestyrelsen fortsat prøve at 

udvikle mødernes form, så vi også fremover kan fastholde et deltagertal mellem 40 og 50.   

Som sædvanligt har vi deltaget med en stand ved en række arrangementer. Vi har været på Torvet i Odense 

på Honning-Jordbærdagen, på Rosenfestivalen i Bogense, Blomsterfestivalen i Odense og på Fjordens Dag i 

Klintebjerg. Vi deltog også for andet år i træk på ”Spis” Fødevaremarked på Flakhaven i Odense, hvor vi 

havde en stand sammen med Østfyns Biavlerforening. Festivalen løb i år over to dage og er også et fint sted 

at præsentere honning og bier.   



Tak til alle jer, der har været tovholdere og frivillige på vores stande. Ud over at promovere biavl og 

honning er deltagelsen en god måde for foreningens medlemmer at lære hinanden at kende på, og få nogle 

gode og inspirerende bi-snakke.  

På materielsiden har vi gjort nogle få indkøb, bl.a. en pavillion til brug på nogle af arrangementerne og et 

par borde, også til brug på standene. Vi har også investeret i nogle t-shirts, som dels skal bruges når vi er ud 

til arrangementer, dels sælges til medlemmerne. 

Materiellet står fortsat trygt og godt i Jens og Lis’ hal, og det er vi rigtig glade for. Tak for husly og hjælp. 

Nogle af bestyrelsens medlemmer har ryddet godt og grundigt op i materiellet og smidt en del ud. Desuden 

er der indkøbt plastikbokse, så der er orden og overskuelighed i på lageret. 

Vi udsender et elektronisk nyhedsbrev ud ca. en gang om måneden, især forud for arrangementerne. Vi kan 

se, at der i gennemsnit er 60 – 65% af dem, der får nyhedsbrevet, der åbner det - og forhåbentlig også 

læser det. Er der noget, I vil have med i nyhedsbrevet, så sendt det til vores webmaster, Mikkel Grønkjær. 

Der er p.t 9 af foreningens medlemmer, der ikke ønsker at modtage elektronisk nyhedsbrev. De får tilsendt 

to nyhedsbreve om året med posten - forår og efterår. 

I bestyrelsen besluttede vi tidligere på året at lave en medlemsundersøgelse for at få et bedre billede af 

medlemmernes ønsker og behov og hvilke aktiviteter vi skal igangsætte og prioritere i foreningen. 

Undersøgelse blev lavet som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i begyndelse af oktober, og vi fik 86 

besvarelser, hvilket betyder, at knap 50% af medlemmerne har deltaget. Jeg vil ikke gennemgå resultatet 

her, da I vil få en kortere gennemgang efter generalforsamlingen, men blot sige tak til jer, der deltog. Jeg 

kan love, at vi vil bruge undersøgelsens resultater og de mange gode forslag, der er kommet, til at udvikle 

foreningen.  

I formandsberetningen er der ikke tradition for at omtale emner uden for foreningen regi. Men i år synes 

jeg, der er et par emner, der bør omtales, da de vedrører os alle.  

I har sikkert set og hørt debatten om konkurrencen mellem honningbier og vilde bier. Der er desværre 

nogle få fanatikere, der fører en skinger debat og mener, at honningbierne er skyld i de vilde biers 

tilbagegang. Var det ikke bedre i fællesskab at forsøge at skaffe bedre levevilkår for både honningbier, vilde 

bier og andre insekter? 

Der har også i det sidste år tid været fokus på pesticider og deres indvirkning på bier og forurening af 

honning. Fokus har især været på neonikotinoider - eller neoniks, som de også kaldes, som flere rapporter 

har vist er en trussel mod bier, både vilde bier og honningbier. Neoniks er en insektgift, der kom på 

markedet i 90’erne og har i Danmark især været brugt til bejdsning af rapsfrø for at undgå jordlopper. I 

2013 udstedte EU er forbud mod tre slags neoniks, dog kun midlertidigt - og med undtagelser. Tidligere i år 

vedtog EU, uden om Danmark, helt at forbyde neonikotinoider i seks måneder.  

I Danmark har Miljøstyrelsen siden 2013 fastholdt, at sprøjtegiftene ikke udgør en risiko med “den 

begrænsede danske anvendelse", og derfor givet dispensation til brugen. Men i maj i år sagde 

Miljøstyrelsen for første gang stop og afslog en ansøgning om at bruge et neonikotinoid til behandling af 

rapsfrø med den begrundelse, at der findes et brugbart alternativ. Det bliver nu interessant at se, om EU 

fastholder forbuddet og om Miljøstyrelsen vedbliver at afslå ansøgninger. 

I begge de to nævnte sager har Danmarks Biavlerforening deltaget i debatten med saglige argumenter og 

forsøgt at redegøre for, hvad der er fup og hvad der er fakta. Det kan være svært i disse fake news-tider. 



Som I kan se af dagsordenen genopstiller Tage ikke som suppleant. Jeg vil derfor gerne sige en stor tak til 

Tage for indsatsen i det  forgange år.  

Til slut vil jeg takke alle jer, der bidrager til og deltager i foreningens aktiviteter. Jeg håber, at I også 

fremover vil bakke op om foreningen og aktiviteterne og være med til at skabe et højt fagligt niveau og 

godt socialt samvær.  

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamling. 

Ad 3: Fremlæggelse af regnskab 

Christian Jørgensen præsenterede regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer. 

(Regnskabet vedlagt som bilag)  

Ad 4: Bestyrelsens planer og budget for det kommende år fremlægges, herunder fastlæggelse af 

kontingent for det kommende år til NBF 

Helle Sehested skitserede bestyrelsens planer for det næste år: 

 A) bestyrelsen vil også i det kommende år have særlig opmærksomhed på at fastholde 

medlemmer der har været biavler i mere end 3 år (de såkaldte 3+ ere). Der vil højest sandsynligt 

blive lavet særlige arrangementer for denne gruppe. 

 B) Bestyrelsen vil følge op på den medlemsundersøgelse, som netop er gennemført, og inddrage 

resultatet i det kommende arbejde.  

C) Der vil også i det kommende år blive begynderkursus (på nuværende tidspunkt har 14 personer 

tilkendegivet interesse). Der arbejdes også på at etablere forskellige småkurser bl. a. bisløjdkursus. 

D) Foreningen vil også denne vinter arrangere vintermøder og særlige kurser sammen med 

naboforeningerne. Det første møde, der finder sted den 4. december står vi for. Vi for besøg af 

Peter Sjøgren, der vil have et indlæg om økologisk biavl og afsætning af honning. Det finder sted 

på Tingstedet i Søndersø. 

Budget for det kommende år blev gennemgået. Kontingent til DBF og NBF uændret. Helle 

Sehested mindede om, at foreningen giver et tilskud på 650 kr. til medlemmer som tager ”kyndig 

biavler-kursus”. (Budgettet vedlagt som bilag). 

Bent Poulsen opfordrede til, at man begynder at afsætte midler til etablering af en skolebigård. 

Lars Grønlund og Carsten Andersen opfordrede til at man undersøger mulighed for at søge fonde i 

forbindelse med større anskaffelser, herunder skolebigård. 

Helle anførte, at bestyrelsen er opmærksom på muligheden af at søge fondsmidler, men vort 

behov skal i givet fald være af en vis størrelsesordning. Endvidere anførte Helle, at bestyrelsen 

endnu ikke er afklaret vedr. om man ønsker at etablere en skolebigård. Her vil man studerer 

resultatet af medlemsundersøgelsen grundigt. 

 



Ad 5: Forslag fra medlemmerne 

Ingen 

Ad 6: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

Claus P Hansen, Lars Bo Thomsen og Mikkel Grønkjær blev alle genvalgt til bestyrelsen for en 2-

årig periode. 

Som suppleanter valgtes Anne Louise Jørgensen og Jørgen Larsen. 

Ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant 

Klaus Ankerstjerne genvalgt som revisor og Claus Bengtson genvalgt som revisorsuppleant. 

Ad 8: Evt. 

Helle S. takkede til slut for en stille og rolig generalforsamling. 

13.11.2018/Christian Jørgensen 

Referatet gennemlæst og godkendt 

Dato:   

  Helle Theodorsen - ordstyrer 
 

  



Bilag: 
 
Regnskab 01.10.2017 - 30.09.2018 

         

Egenkapital primo: 
    Overført fra tidligere år - bank 
 

51.599,27 
  Oveført fra tidligere år - kasse 

 
1.786,43 

  Overført fra tidligere år - kreditor/debitor 
 

675,00 
  Egenkapital primo i alt 

 
54.060,70 

  
   

2017/2018 

Indtægter: 
    Kontingent 
   

13.460,00 

Salg af krämerplader, oxalsyre m.m. Note 1 

  
7.303,23 

Udstillinger, salg af honning m.m. Note 2 

  
47.345,54 

Kurser NBF Note 3 

  
1.350,00 

Sommer-/vintermøder Note 4 

  
9.386,50 

NBF generalforsamling/bestyrelsesmøder 
   

564,00 

Salg af bøger, t-shirts ol. 
   

120,00 

Fondsmidler 
   

0,00 

Indtægter i alt 
   

79.529,27 

     

   
2017/2018 

Udgifter: 
    Kontingent retur 
  

0,00 
 Krämerplader, oxalsyre m.m. Note 1 

 
3.813,25 

 Udstillinger, køb af honning m.m. Note 2 

 
40.077,38 

 Kurser NBF Note 3 

 
2.823,65 

 Sommer-/vintermøder Note 4 

 
15.551,90 

 NBF generalforsamling 
  

5.095,80 
 NBF bestyrelsesmøder 

  
127,25 

 DBF generalforsamling/formandsmøder 
  

640,00 
 Tilskud til eksterne kurser 

  
252,53 

 Gaver m.m. 
  

600,00 
 Kontorartikler og porto 

  
260,15 

 Hjemmeside/annoncering 
  

228,00 
 Investeringer/vedligehold materiel Note 5 

 
7.824,03 

 Gebyrer - bank 
  

1.144,47 
 Gebyrer - MobilePay 

  
270,75 

 Diverse udgifter 
  

149,78 
 Udgifter i alt 

  
78.858,94 

 
     
Resultat 

   
670,33 

     



Egenkapital ultimo: 
    Bankindestående 
 

53.393,03 
  Kassebeholdning 

 
778,00 

  Tilgodehavender 
 

560,00 
  Egenkapital ultimo i alt 

 
54.731,03 

       

Balance 
    Saldo primo 
 

54.060,70 
  Overskud/underskud 

 
670,33 

  Balance 
 

54.731,03 
  

     29.10.2018 
  

29.10.2018 
 Regnskabet er d.d revideret og likvide midler 

    fundet værende til stede 
    

   
Christian Jørgensen 

   
Kasserer 

 Per Vestrup                                      Klaus Ankerstjerne 
    

  



Bilag: 

 

Nordfyns Biavlerforening 
  

   Budget 01.10.2018 - 30.09.2019 
  

   Indtægter: 
 

Budget 

Kontingent (157 DBF + 24 støtte) 
 

13.500,00 

Overskud ved salg af krämerplader ol. 
 

3.400,00 

Overskud ved salg på festivaller ol. 
 

7.000,00 

Salg af t-shirts ol. 
 

1.000,00 

Fondsmidler 
 

0,00 

Indtægter i alt 
 

24.900,00 

   Udgifter: 
  Kontingent retur 
 

0,00 

NBF-kurser 
 

1.550,00 

Afholdelse af sommer-/vintermøder 
 

6.200,00 

NBF generalforsamling/bestyrelsesmøder 
 

4.650,00 

DBF generalforsamling/formandsmøder 
 

800,00 

Tilskud til eksterne kurser 
 

1.000,00 

Gaver m.m. 
 

600,00 

Kontorartikler og porto 
 

400,00 

Hjemmeside/annoncering 
 

500,00 

Vedligehold materiel incl. nyanskaffelser 
 

11.000,00 

Gebyrer bank, Mobilepay 
 

1.450,00 

Diverse udgifter 
 

150,00 

Udgifter i alt 
 

28.300,00 

   Resultat 
 

-3.400,00 

 


