Nordfyns Biavlerforening
- medlem af
Danmarks Biavlerforening

Referat fra Nordfyns Biavlerforenings
generalforsamling 7. nov. 2016
Ad 1: Valg af dirigent:
Helle Theodorsen blev enstemmigt valgt som dirigent. Helle konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
Som stemmetællere valgtes Edith Nørret og Edmund Madsen.
Ad 2: Formandens beretning:
Formålet med beretningen er, som navnet siger, at berette om det forgangne års aktiviteter i
foreningen, og som de tidligere år bliver det til en imponerende liste, når foreningens aktiviteter
bliver remset op samlet.
Medlemsfremgangen fortsætter, som vi har oplevet det de sidste mange år. Medlemstallet var pr.
30. september på i alt 188, fordelt med 157 medlemmer, der både er medlem af Danmarks
Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening, og 31 medlemmer, der kun er medlem af Nordfyns
Biavlerforening. Det er en samlet fremgang på 14 medlemmer i forhold til sidste år. Dermed er vi
stadig den største forening på Fyn og en af de største i Danmark. Det er heldigvis ikke kun os,
men de fleste biavlerforeninger i Danmark, der har medlemsfremgang.
Bestyrelsen har holdt 6 møder i løbet af året. På det første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen sidste år vedtog vi en handlingsplan for det kommende år, baseret på den
strategi for 2015 – 2017 vi vedtog i den forrige periode. I handlingsplanen inddrog vi nogle af de
ideer, I kom med på sidste års generalforsamling. F.eks. har vi i år solgt frø til bivenlige planter, og
det forventer vi at gøre igen til næste år, da der har været stor interesse. Vi har også haft
honningbehandling og varroabehandling som temaer på et par af vores sommermøder. I kan se de
forslag, der kom frem sidste år på sedler, rundt om på bordene.
Vi begyndte årets medlemsaktiviteter med de fælles vintermøder, som de 5 biavlerforening på den
nordlige halvdel af Fyn, nemlig De fynske Bivenner, Østfyns Biavlerforening, Vindinge Herreds
Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening arrangerer i fællesskab. NBF
var vært ved mødet i januar, hvor oplægsholderen var Stine Møller. Stine arbejder til dagligt med
sensorik i levnedsmiddelindustrien, men er også selv biavler. Stine skulle lære os at smage på og
beskrive honning. Et meget spændende tema, som vi fik løftet en lille flig af. Som et forsøg blev
arrangementet holdt en lørdag eftermiddag, men det fik desværre ikke flere til at komme.
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Sidste vinter holdt vi igen nogle kurser. Som sædvanlig bisløjdkurset med Willy Christensen som
tovholder og Bent Nielsen som kyndig instruktør. Her på generalforsamlingen kan I se nogle af de
ting, der blev
lavet på kurset. Som noget nyt holdt vi et velbesøgt kursus i fremstilling af etiketter. Det var Rune
Møller og Bo Nørret der stod for dette kursus. Tak til alle jer, der har været instruktører på
kurserne.
I år havde vi allerede omkring nytår så mange forhåndstilmeldinger til begynderkurset, at vi
besluttede at lave to hold. Det blev til det sædvanlige aftenhold med Bent Povlsen og Lars Fischer
som instruktører og et hold over 2 lørdage med Villy Christensen og Peter Lundager som
instruktører. I alt 26 meget engagerede kursister har i år været på vores begynderkurser. Tak til jer
instruktører for indsatsen, og tak til jer medlemmer, der har været mentorer for vores nye kolleger.
Nu må forhåndstilmeldingerne vise, om vi i næste sæson skal udbyde to hold. Hvis vi gør, viser
evalueringen dog, at lørdagsholdet skal strække sig over flere end 2 lørdage
Igen i år deltog Nordfyns Biavlerforening sammen med Vestfyns, Vindinge Herreds, Ringe og
Omegns, Langelands og i år også Østfyns biavlerforeninger i Det fynske Dyrskue. Der er mange
besøgende, og det er et godt sted at promovere biavl og honning. Det er også positivt, at vi kan
samarbejde med andre fynske biavlerforeninger – et samarbejde vi har glæde af i andre
sammenhænge.
I sommer holdt vi som sædvanligt 4 sommermøder. Det første møde blev holdt hos Anna og Lars
Greve. Traditionen tro er oplægsholderen på det første møde årets skribent i TfB. I år er det ikke
en person, men en hel forening, nemlig Hjørring Amts Biavlerforening og formand og næstformand
kom og fortalte om biavl i Vendsyssel.
Næste møde foregik i Skolehaven på Falen i Odense, hvor Bent Povlsen har en
undervisningsbigård. Bent fortalte om sine bier og undervisning af skolebørn i haven og leder af
skolehaven, Thomas Høgedal, fortalte om skolehaverne og projekt Haver til Maver. I juli besøgte vi
Gert Skovgård, der bl.a. fortalte om selv at lave dronninger, og bagefter var det Lars og Zofuz, der
fortale om, hvordan man laver verdens bedste honning. Sommerens sidste møde blev holdt hos
Lars Bo Thomsen, der bor i Rue, og aftenens foredrag, der bl.a. handlede om varroabehandling og
indvintring, stod Klaus Langschwager for.
Tak til årets værter for at lægge bigård til og til oplægsholderne. Det er dejligt, at vi nemt kan finde
værter til sommermøderne, så vi kan fastholde denne tradition. Måske skal det kort nævnes, at der
samlet set ikke har været helt så mange deltagere i sommermøderne, som der plejer at være. Om
det skyldes vejret, emnerne eller noget helt andet, ved jeg ikke. Men det er stadigvæk flot, at der
som regel er 50 deltagere, plus,minus, som måske også er det maksimale antal besøgende i en
bigård.
Som sædvanligt har vi deltaget med en stand ved en række arrangementer. Vi var på Torvet i
Odense på Honning-Jordbærdagen, vi var med på Rosenfestivalen i Bogense, på
Blomsterfestivalen i Odense og på Fjordens Dag, hvor vi som sædvanligt stod i Klintebjerg. Og
som rosinen i pølseenden Åbent Landbrug på Enemærket Kalveproduktion ved Lumby.
Tak til alle jer, der har været tovholdere på arrangementerne og jer, der var med som frivillige. Ud
over at promovere biavl og honning er deltagelsen en god måde for foreningens medlemmer at
lære hinanden at kende på, og jeg kan kun opfordre jer til at melde jer, uanset om I har lidt eller
megen erfaring med biavl.
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I juni holdt vi igen Åben Bigård. I år med 4 værter. Der var pænt med besøgende, og det er
fornemmelsen, at nogle af dem, der er interesserede i at blive biavlere kommer til sådant et
arrangement for at høre og se mere om biavl.
I år afholdt vi dronningeavlskursus med 12 deltagere. Dronningeavlskurset bliver afholdt med
nogle års mellemrum, og det er med Helle Theodorsen som meget kompetent instruktør. Denne
gang var det Claus Hansen, der lagt bigård til, og mange tak til jer begge for jeres indsats
På materielsiden har vi købt en lille slynge, der nemmere kan transporteres rundt, og vi har
desuden fået foræret en slynge af Erwin Sørensen. Tak for det. Desværre har der været nogle
problemer med bookingsystemet på nettet, men vi håber det er løst til næste sæson. Vores
materiel står stadig sikkert og godt hos Lis og Jens Nielsen i Vigerslev og en stor tak til Jer for at
stille lade til rådigehd og for stor hjælpsomhed.
Jeg vil også her nævne, at vi her i oktober har fået en bevilling fra FynboFonden på 7.500 kr. til
køb af en trailer. Vi er glade for denne donation, så vi nu kan købe en trailer til transport af materiel
i f.m. arrangementerne.
Foreningens hjemmeside har fået et nyt udseende og det er vores webmaster, Klaus Ankerstjerne,
der har stået for det. Klaus står også for at sende elektroniske nyhedsbreve ud til de medlemmer,
der har e-mail. Nyhedsbrevene indeholder især informationer om kommende arrangementer. Er
der noget I savner i nyhedsbrevene, hører vi i bestyrelsen gerne om det.
DBF’s 150 års jubilæum skal selvfølgelig også nævnes i denne beretning. Som I forhåbentlig alle
har lagt mærke til, er jubilæet blevet markeret og fejret på forskellig vis i løbet af året. Fejringen
kulminerede med det store jubilæumsarrangement i Ringe den første weekend i juli, hvor der var
foredrag, fest og aktiviteter på Torvet. På opfordring fra DBF var vi med i en fælles bod med andre
fynske foreninger, hvor vi bl.a. uddelte smagsprøver og solgte honning.
Alle disse aktiviteter var ikke blevet til noget uden et stort frivilligt arbejde. Det gælder ikke blot i
bestyrelsen, men også jer øvrige medlemmer af foreningen. Nogen gange kan vi i bestyrelsen godt
være bekymrede for, om medlemmerne overhovedet gider at engagere sig. Vi sender opfordringer
ud om at melde sig til dit og dat, men der er ingen respons. Det kan godt være lidt øv, at der ikke
straks er 10, der melder sig, når vi har brugt for nogen. Men når vi så prikker jer på skulderen, vil I
jo gerne hjælpe til.
Det frivillige arbejde, der bliver lavet rundt om i foreningerne, er forudsætningen for foreningernes
eksistens, og værdien af de mange timers frivillige arbejde, der bliver lavet i foreningerne kan og
skal ikke gøres op i kr. og ører. I stedet skal værdien ses som det sociale samvær og de
erfaringsudvekslinger, der er resultatet af det frivillige arbejde i foreningerne. Og som en har sagt
det: Det er aktiviteterne, der fanger, men relationerne, der fastholder. Derfor håber jeg, at vi fortsat
kan opretholde et højt aktivitetsniveau i Nordfyns Biavlerforening.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamling.
Rune takkede formand og bestyrelse for et flot arbejde. Ingen yderligere bemærkninger og
beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 3: Fremlæggelse af regnskab:
Kopi af regnskab vedlagt som bilag 1
Per gennemgik og kommenterede regnskabet, som viste indtægter for i alt

26.691,32 kr.
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Og udgifter for i alt
Hvilket giver et overskud på
Foreningen har hermed pr. 30/9 2016 en egenkapital på

18.694,75 kr.
7.996,57 kr.
60.988,70 kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4: Planer og budget samt fastlæggelse af kontingent til NBF for det kommende år:
Kopi af budget vedlagt som bilag 2
Per gennemgik budgettet og det blev godkendt.
Kontingent for det kommende år er uændret.
Planer for det kommende år: Helle opfordrede forsamlingen til efter generalforsamlingen at komme
med ideer og forslag til aktiviteter i NBF. Disse vil indgå i bestyrelsens kommende drøftelser.

Ad 5: Forslag fra medlemmer:
Bestyrelsen har modtaget et motiveret forslag fra Rune:
”Bestyrelsen skal inden sæson 2017 indkøbe en motoriseret 4-soldsslynge ude midterakse”
Forslaget blev vendt og der faldt ytringer både for og imod, hvorefter forslaget gik til skriftlig
afstemning:
Der blev afgivet 35 stemmer: 6 blanke, 11 for og 18 imod forslaget, som dermed var forkastet.

Af 6: Valgt til bestyrelsen for 2 år:
Valgt uden afstemning: Thomas Myske, Mikkel Grønkjær og Klaus Hansen.
Opstillede kandidater til de to suppleantposter: Anne Louise Bondegaard Jørgensen, Anette Chur
og Lars Bo Thomsen.
Valgt efter skriftlig afstemning blev: Anette Chur og Lars Bo Thomsen.

Ad 7: valg af revisor og revisorsuppleant:
Valgt som revisor uden afstemning blev Klaus Ankerstjerne.
Valgt som suppleant uden afstemning: Anne Mette Blåbjerg.

Ad 8. Evt.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats, og ligeledes
dirigenten for at have ledet generalforsamlingen på bedste vis.
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