Referat fra Nordfyns Biavlerforenings generalforsamling mandag d. 12. nov. 2019
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 var medlem af både Nordfyns Biavlerforenng og Danmarks Biavlerforening havde stemmeret.
Stemmetællere: Gert Skovgaard og Claus P. Hansen
Referent: Christian Jørgensen

Ad 2: Formandens beretning
For præcist et år siden havde vi sidste generalforsamling og nu er det igen tid til en beretning om
det sidste års aktiviteter i Nordfyns Biavlerforening. Det kan måske synes lidt trivielt hvert år at
lave en opregning af, hvad vi har lavet i det forgangne år, men på den anden side er det godt, en
gang om året, at lave status på, hvad vi egentligt har lavet. Om mange år, vil der måske også sidde
en historieinteresseret nørd og forske i, hvad de dog lavede i de gode gamle dag, hvor der stadig
var bier i naturen og folk mødtes i den virkelige verden og ikke i cyper space.
Foreningens samlede medlemstal er igen steget lidt, idet det pr. 30. september var i alt 186. Sidste
år var tallet 180. Ud af de 186 er 160 medlemmer af både Danmarks Biavlerforening og Nordfyns
Biavlerforening, mens 26 er støttemedlemmer, d.v.s. kun medlem af Nordfyns Biavlerforening. Vi
er stadig den største forening på Fyn og en af de største i Danmark.
Vi drøfter til stadighed i bestyrelsen, hvordan vi kan fastholde de medlemmer, vi har, og har også i
årets løb prøvet nogle nye tiltag, som I vil høre mere om senere i beretningen. Det er et af de
emner, vi fortsat skal arbejde med i bestyrelsen, og som vi også gerne til have jeres ideer og input
til.
Bestyrelsen har holdt 7 møder i løbet af året. Bestyrelsens arbejde er i høj grad koncentreret om
de mange praktiske opgaver, der løses. Det gør desværre, at der ikke er tid til mere politiske
drøftelser, f.eks. om, hvordan vi kan få lokalpolitikerne og kommunen til at forbedre forholdene
for insekter, herunder honningbier.
Vi synes selv i bestyrelsen, at vi i foreningen har et højt aktivitetsniveau og mange gode tilbud til
foreningens medlemmer. Som det også vil fremgå af oversigten over årets aktiviteter, der kommer
her:
Sidste vinter afholdte vi 5 aftenmøder sammen med de 4 andre biavlerforeningerne på den
nordlige halvdel af Fyn, nemlig Østfyns Biavlerforening, Vindinge Herreds Biavlerforening, Vestfyns
Biavlerforening og De fynske Biavenner. NBF var vært ved mødet i december, hvor vi havde besøg
af Peter Sjøgren, der fortalte om økologisk biavl og afsætning af honning.
Sammen med de andre foreninger holdt vi også sidste vinter en række kurser, nemlig et
cremekursus, et kursus i at lave madindpakningspapir af bivoks, et honningsmagning/sensorikkursus og et kursus i podning af æbletræer. Ved at lave fælles møder og kurser har alle
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foreninger, også de små, mulighed for at tilbyde kurser og møder med lidt dyrere
foredragsholdere til deres medlemmer.
Sidste vinter havde vi også, som vi plejer i foreningen, bisløjdkursus med Villy Christensen og Bent
Nielsen som kyndige instruktører. Der var desværre ikke så mange deltagere, men vi håber, at der
stadig vil være interesse for bisløjdkurserne. Ud over, at det er hyggeligt, er det også en mulighed
for, under kyndig vejledning, at få lavet nyt grej til sin biavl. Tak til Villy og Bent for, at I vil bruge
nogle lørdage eftermiddag på denne aktivitet.
I år har vi haft 19 deltagere på begynderkurset, hvilket er lidt flere end året før. Vi har haft et hold
nye instruktører i år, nemlig Per Vestrup og Ane Funch-Nielsen. Tak til jer for indsatsen, og tak til
jer, der har været mentorer for vores nye kolleger. Det har heldigvis også i år været nemt at finde
mentorer.
Begynderne er mødt flittigt op til teoriaftenerne, men desværre kniber det med fremmødet til de
praktiske møder, der er planlagt i løbet af sommeren, og som er frivillige. Måske har de nye ikke
behov, men klarer sig med hjælp fra mentorerne eller andre. Måske er det tidspunktet, der skal
ændres, manglende tid eller noget helt fjerde, der er årsagen. Desværre ser det heller ikke ud til,
at ret mange af de nye deltager i foreningens aktiviteter. Større integration af nye medlemmer er
derfor et af de emner, vi vil have fokus på i bestyrelsen næste år.
Sammen med Fåborg og Omegns, Vestfyns, Vindinge Herreds, Ringe og Omegns, Østfyns
biavlerforeninger og de fynske Bivenner deltog vi igen i år i Det fynske Dyrskue. Besøgstallet på
dyrskuet er faldet gennem en række år, og man havde derfor i år lavet nye tiltag med bl.a. større
fokus på fødevarer og madmarked. Desværre druknede lørdagen i regn, og der var få gæster. Men
de kom heldigvis i stort talt om søndagen, så alt i alt et godt udbytte af vores deltagelse og som
sædvanligt et rigtig godt samarbejdet med de andre foreninger. Det er dejligt, at vi kan være
fælles om store aktiviteter, som det kan være svært for en enkelt forening at løfte.
I sommer har vi holdt 4 aftenmøder og en udflugt. Det første møde, i maj, var hos Jørgen Larsen i
Nr. Højrup, og aftenens oplægsholder var månedens skribent i Tidsskrift for Biavl, Lars Bo
Christensen.
Det andet sommermøde, i begyndelse af juli, havde fokus på bestøvning. Først så vi en af Peter
Lundagers bigårde, der står på en mark, bierne skal bestøve. Derefter fortsatte vi til Harndrup
Forsamlingshus, hvor Peter fortalte om bestøvningsopgaver og Lars og Zofus fortalte om et
temarrangement om bestøvning, arrangeret af Det europæiske Miljøagentur, som de havde
deltager i.
Det tredje møde fandt sted i begyndelse af august, hvor vi besøgte Lars Grønlund og Jesper
Mødring Jensens bigård. Som oplægsholder havde vi inviteret bisygdomsinspektør Aage Oksbjerg,
der har ansvaret for bl.a. det nordfynske område, til at fortælle om, hvad en bisygdomsinspektør
laver.
Sommerens sidste møde, i slutningen af august, havde vi henlagt til Ringe og Omegns
Biavlerforenings skolebigård i Søllinge. Der er indimellem i foreningen forslag om, at vi også laver
en skolebigård i Nordfyns Biavlerforening, og nu var der mulighed for at se og høre om driften af
en skolebigård. Mon ikke man fik indtryk af, at det er et stort arbejde og kræver nogle dedikerede
medlemmer, at drive en bigård. Senere på aftenen fortalte Ole Kilpinen, der er konsulent i
Danmarks Biavlerforening, om de mange projekter Danmarks Biavlerforening har gang i.
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Alt i alt nogle spændende og inspirerende aftner, men desværre må vi konstatere, at der ikke er
den samme tilslutning til sommermøderne, som der var for nogle år tilbage. Hvad det skyldes, har
vi i bestyrelsen ikke klarhed over, men det er noget af det, vi vil forsøge af finde ud af det
kommende år. Succeskriteriet for møderne er ikke mange deltagere, men vi undrer os alligevel
over faldende deltagertal, når nu ikke, at medlemstallet falder.
Tak til årets værter og oplægsholdere, fordi I ville stille op. Det er guld værd, at vi kan trække på
foreningens medlemmer, når vi skal arrangere sommermøderne. Ellers ville vi ikke kunne
gennemføre disse arrangementer.
Ud over møderne havde vi i juli arrangeret en udflugt til Langeland, hvor vi besøgte Langelands
Biavlerforening. Foreningen har, via fondsmidler, etableret en besøgsbigård i Tranekær, som vi så
og vi fik fortalt om foreningens arbejde. Vi var også rundt på midten af Langeland, hvor vi så smukt
blomstrende blomsterstriber, som landmænd havde sået, og vi sluttede med en guidet tur i
Medicinhaverne i Tranekær. En meget hyggeligt tur, hvor vi rigtig godt modtaget af vores kolleger
på Langeland.
Et hurtigt planlagt ekstraarrangement blev afholdt den 19. september, hvor vi besøgte Langeskov
Planteskolen sammen med de foreninger, vi er på dyrskuet med. Det blev et tilløbsstykke med
knap 90 deltagere.
Også i år har vi arrangeret en aktivitet rettet mod 3+’ere. Det vil sige biavlere, der har haft bier i
mere end 3 år. Der var således en 6 – 8 stykker, der samledes i begyndelsen af april for at dele
med hinanden, hvad man hver især var optaget af i biavlen for øjeblikket. Dette blev fulgt op i
begyndelsen af maj, hvor dagens emne var sværmforebyggelse og sværmhindring. Endelig var der
så et møde her i begyndelsen af november, hvor der blev fulgt op på, hvordan året så var gået for
den enkelte, specielt med fokus på sværmning. Gruppen var ikke så stor, men der er enighed om,
at aktiviteten ønskes videreført i 2020, gerne med en udvidet deltagerkreds.
Som sædvanligt har vi haft en stand ved en række arrangementer. I år droppede foreningens
deltagelse i Honning-Jordbærdagen, bl.a. fordi den lå meget sent i f.t. den fynske jordbærsæson.
Ud over den tidligere nævnte deltagelse i dyrskuet i juni, har vi deltage i Open by Night i Otterup i
begyndelsen af august, på Rosenfestivalen i Bogense, i Blomsterfestivalen i Odense,
Blommefestivalen i Søndersø, Fjordens Dag i Klintebjerg og i ”Spis” Madmarked på Flakhaven i
Odense, hvor vi havde en stand sammen med Østfyns Biavlerforening. På den festival stod vi også
for en oplæg om sensorik, som Annette Chur stod for, og et workshop om fremstilling af bivoks
madindpakning, som Christian og Lena Jørgensen og Åse Dunsmose stod for.
Festivalerne er godt sted at promovere dansk honning, hvilket jo er særlig vigtigt p.g.a. situationen
på honningmarkedet, både m.h.t. afsætning og mærkning af dansk honning. Vi kan også på
festivalerne mærke den store interesse, der er for bier og insekter for øjeblikket og kundernes lyst
til at gøre noget for at forbedre deres forhold. Sidst, men ikke mindst, er det et godt sted at
komme i kontakte med nye potentielle biavlere.
Alt i alt synes jeg, at vi kan være godt tilfredse med aktivitetsniveauet i foreningen, der vist over
det gennemsnitlige for en biavlerforening. Tak til alle, der bidrager til og deltager i aktiviteterne.
Jeg håber, at I, og gerne mange flere, også fremover vil bakke op om foreningen og aktiviteterne
og være med til at skabe et højt aktivitetsniveau og godt socialt samvær.
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På materielsiden har vi købt et transportabelt højtaleranlæg. Det skete efter, at vi i sommer fik
bevilget godt 8.500 kr. fra Nordea-Fonden til højtaleranlæg, der kan bruges både udendørs og
indendørs. Det nye anlæg har allerede været i brug flere gange og har vist sit værd. Tak til NordeaFonden for støtten.
Derudover har vi købt en ny slynge som erstatning for en slynge, der var gået i stykker.
Materiellet står fortsat trygt og godt i Jens og Lis Nielsens hal, og det er vi rigtig glade for. Tak til jer
for husly og hjælpsomhed.
Vi udsender det elektroniske nyhedsbrev til medlemmerne ca. en gang om måneden, især forud
for arrangementerne. Der er pt. 7 af foreningens medlemmer, der ikke ønsker at modtage
elektronisk nyhedsbrev og i stedet får to nyhedsbreve om året med posten – et om forår og et
efterår.
Sidste år lavede vi en medlemsundersøgelse, som vi fortalte om på sidste generalforsamling. Vi har
i bestyrelsen i årets løb prøvet at tage fat i nogle af de emner, der kom op i undersøgelsen. Det er
3+, hvor der i sommer, som før nævnt, har været etableret en Erfa-gruppen, og modtagelse af nye
medlemmer, hvor vi har forsøgt at forbedre mentorordningen. Skolebigård var også et af de
emner, der var med i undersøgelsen og det adresserede vi med at lægge et sommermøde hos
Ringe og Omegns Biavlerforening for at se og høre om en veldrevet skolebigård. I undersøgelsen
spurgte vi også til interessen for at blive kyndig biavler og kan fortælle, at der netop har været 3
medlemmer på kyndig biavlerkursus.
Til slut lidt om verden uden for Nordfyns Biavlerforening.
Interessen i Danmark for bier og biavl fortsætter med at stige og det betyder, at mange ønsker at
blive biavler. Derfor er medlemstallet i Danmarks Biavlerforening nu steget til over 6.200.
Der er et højt aktivitetsniveau i Danmarks Biavlerforeningen og samtidig forsøger foreningen på en
positiv måde at gøre sin indflydelse gældende på de områder, der har med bier og biavl at gøre.
Ikke mindst takket være et meget dygtigt og engageret sekretariat lykkes det at påvirke
beslutninger. Her er blot nogle eksempler på foreningens igangværende aktiviteter: For nogle uger
siden valgte Fødevareministeren, på baggrund af en henvendelse fra DBF, at stramme op på
mærkning af udenlandsk honning, så den ikke længere må være mærket med teksten ”produceret
i Danmark” og måske oven i købet have et dansk flag på etiketten. I DBF er der også nedsat en
taskforce, der skal komme med forslag til, hvad man gøre ved den, kan man vel godt sige,
katastrofale situation på det danske honningmarked, hvor især de store avlere har svært at
komme af med deres honning. Et tredje eksempel på DBF’s engagement i den aktuelle debat er
den fælles opfordring fra DBF, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer til
Miljøministeren om udarbejdelse af en dansk bestøverstrategi i lighed med, hvad man har i mange
andre lande. Til slut skal også nævnes, at DBF var inviteret til og deltog i Statsministerens nyligt
afholdte Biodiversitetsmøde på Marienborg.
Som I kan se af dagsordenen genopstiller Bjarne ikke, og Mikkel har valg at trække sig fra
bestyrelsen inden hans periode udløber. Jeg vil derfor gerne sige en stor tak til Bjarne og Mikkel
for indsatsen som henholdsvis materielforvalter og webmaster.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamling.
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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
Christian Jørgensen forelagde det af bestyrelsen opstillede budget for regnskabsåret 2019/20.
Budgettet indebærer, at medlemskontingentet til Nordfyns Biavlerforening i det kommende år
uændret vil være kr. 75-.
Helle Sehested gennemgik herefter de nærmeste kommende arrangementer. Vedr. bestyrelsens
planer for det kommende år henvises til gennemgangen i formandens beretning.
Christian Jørgensen orienterede om de 3+ møder, der var afholdt i årets løb og opfordrede til, at
overveje om man skulle deltage i denne aktivitet i det kommende år.
Ad 5: Forslag fra medlemmerne
Ingen
Ad 6: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Følgende blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode:
Christian Jørgensen, Ane Funch Nielsen og Helle Sehested.
Nyvalgt blev Berit Tubæk Nielsen ligeledes for en 2-årig periode.
I stedet for Mikkel Grønkjær indtræder Jørgen Larsen i den resterende valgperiode (1 år).
Anne Louise Bondegaard Jørgensen blev genvalgt som suppleant. Som ny suppleant valgtes Jesper
Møhring-Jensen.

Ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor for en 2-årig periode valgtes Bjarne Bengtson.
Som revisorsuppleant valgtes Pia Egtved.
Ad 8: Evt.
Helle Sehested takkede til slut for en stille og rolig generalforsamling.
12.11.2019/Christian Jørgensen
Referatet gennemlæst og godkendt

Dato:
Helle Theodorsen - dirigent
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Nordfyns Biavlerforening
Regnskab 01.10.2018 - 30.09.2019
Budget

Indtægter:
Kontingent
Salg af krämerplader, oxalsyre m.m.
Udstillinger, salg af honning m.m.
Kurser NBF
Sommer-/vintermøder
NBF generalforsamling/bestyrelsesmøder
Salg af bøger, t-shirts ol.
Fondsmidler
Indtægter i alt

2018/2019

2018/19
Note 1
Note 2
Note 3
Note 4

Budget
2019/20

13.500,00
7.300,00
47.000,00
1.350,00
9.400,00
600,00
1.000,00
0,00
80.150,00

13.879,00
4.248,25
44.862,16
2.330,00
17.162,93
320,00
1.320,00
8.545,00
92.667,34

14.000,00
5.400,00
47.000,00
2.000,00
12.000,00
600,00
1.000,00
0,00
82.000,00

Udgifter:
Kontingent retur

Krämerplader, oxalsyre m.m.
Udstillinger, køb af honning m.m.
Kurser NBF
Sommer-/vintermøder
NBF generalforsamling
NBF bestyrelsesmøder
DBF generalforsamling/formandsmøder
Tilskud til eksterne kurser
Gaver m.m.
Kontorartikler og porto
Hjemmeside/annoncering
Investeringer/vedligehold materiel
Gebyrer - bank
Gebyrer - MobilePay
Diverse udgifter
Udgifter i alt

Note 1
Note 2
Note 3
Note 4

Note 5

Resultat

0,00
3.900,00 4.081,40
40.000,00 38.096,90
2.900,00 2.000,00
15.600,00 20.888,14
5.250,00 4.981,25
0,00
928,60
800,00
640,00
1.000,00
0,00
600,00
0,00
400,00
171,50
500,00
936,00
11.000,00 13.268,48
1.450,00 1.060,31
0,00
326,25
150,00
445,00
83.550,00 87.823,83

88.200,00

-3.400,00

-6.200,00

4.843,51

Egenkapital ultimo:
Bankindestående
Kassebeholdning
Tilgodehavender
Egenkapital ultimo i alt

58.352,54
1.672,00
450,00
60.474,54
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4.100,00
40.000,00
2.900,00
17.000,00
5.500,00
1.000,00
800,00
3.000,00
600,00
300,00
1.000,00
10.000,00
500,00
1.000,00
500,00

Balance
Saldo primo
Skyldig udgift
Overskud/underskud
Balance

54.731,03
900,00
4.843,51

60.474,54

29.10.2018
Regnskabet er d.d revideret og likvide midler
fundet værende til stede

29.10.2018

Christian Jørgensen
Kasserer
Per Vestrup

Klaus Ankerstjerne
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Bilag til referat fra NBF´s generalforsamling d. 12. november 2019.
Noter til regnskab 2018/19 - Nordfyns Biavlerforening
Note 1
Salg af krämerplader, oxalsyre m.m.
Udg. vedr. krämerplader m.m.

Overskud ved salg af krämerplader m.m.
Note 2 *) – se næste side
Salg ved markeder, festival ol.
Udg. Ved salg
Overskud ved salg på udstillinger, festival ol.

4.248,25
4.081,40
166,85

44.862,16
38.096,90
6.765,26

Note 3
Deltagerbetalinger ved NBF kurser
Udgifter til NBF kurser
Underskud på kursusvirksomhed

2.330,00
2.000,00
330,00

Note 4

Note 5

Deltagerbetaling ved sommer-/vintermøder
Udgifter ved afholdelse af sommer-vintermøder
Underskud på sommer-/vintermøder

17.162,93
20.888,14
-3.725,21

Investeringer - nyanskaffelser
Lydanlæg
Skrællebakke
2-solds-slynge
Vægtafgift trailer
Vedligehold udstyr
I alt

8.632,29
1.096,00
2.600,00
150,00
790,19
13.268,48
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*)

Festival:
Otterup by Night
Rosenfestival
Blomsterfestival
Blommefestival
Fjordens dag
SPIS-festival **) overskud delt med Østfyns Biavlerforening
I alt

Øvrige
Salg:
Køb honning Stadeplads udg.
Overskud**) Emballage ca.
1.035,00
825,00
0,00
0,00
210,00
42,30
14.165,00
10.805,00
1.875,00
105,95
1.379,05
600,62
9.731,16
6.610,00
0,00
197,50
2.923,66
406,06
1.185,00
990,00
50,00
57,70
87,30
69,37
5.820,00
4.080,00
0,00
37,50
1.702,50
338,38
12.971,00
9.914,00
0,00
231,50
2.825,50
377,97
43.872,16
32.399,00
1.925,00
630,15
9.128,01

**) før emballage til flydende honning
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Overskud
167,70
778,43
2.517,60
17,93
1.364,12
2.447,53
7.293,31

