
Referat fra Generalforsamlingen i Alssund Biavlforening. 

Tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00 på Skovby Kro, Kegnæsvej 
37, 7470 Sydals  

Dagsorden: 

 
Valg af: 
       1a dirigent 
       1b referent 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
 
3. Fremlæggelse af årsregnskab, med revisors påtegning, til godkendelse. 
 
4. Forslag til vedtægtsændring 

                                        §3 
Som aktivt medlem kan optages enhver, der har interesse for biavl. Unge under 18 år optages til 
halvt kontingent. Foreningen kan optage støttemedlemmer, som alene har ret til at deltage i 
lokalforeningens arrangementer uden ret til at stemme på generalforsamlingen. 
 

Foreslået ændret til: 
 
Som aktivt medlem kan optages enhver, der har interesse for biavl. Medlemmer af ABF skal 
være medlemmerne Danmarksbiavlerforening. Dette gælder for medlemmer indmeldt i ABF efter 
7/9 2021. Medlemmer indmeldt  før 7/9 2021, kan fortsætte som støttemedlemmer udelukkende i 
ABF,  støttemedlemmer, har alene ret til at deltage i lokalforeningens arrangementer uden ret til 
at stemme på generalforsamlingen. 

 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
 
6. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år. 
 
7. Forslag fra medlemmer skal være afleveret skriftlig til bestyrelsen 8 dage  før 
generalforsamlingen afholdes (Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement 
til denne indkaldelse.) 
 
8. Valg af bestyrelsen og 1suppleanter (alle vælges for 2 år og kan genvælges) 

På valg til bestyrelsen er: 
Maibritt oksen - modtager genvalg 
Andreas Kaad - modtager gen 
Eigil Kjær - modtager genvalg 
På valg som suppleant er: 
Kaya Hansen - modtager ikke genvalg 

 
6. Valg af 2 revisorer.  
 
7. Eventuelt. 
_______________________________________________________________ 

 

 
1. Valg af: 

       1a dirigent 
Svend Jørgensen 
       1b referent 



Margit Cargnelli 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
Ved formand Preben Hansen 
 
•2020/2021 har været en sæson præget af Corona, med rigtig mange aflysninger.  
 
•I oktober forsøgte vi, at arrangere honningbedømmelse, som planlagt i vinterprogrammet, Lone Valentin 
gjort sig rigtig mange tanker og overvejelser, så det kunne afholdes Corona sikkert.  
På grund af manglende tilslutning måtte det dog aflyses. 
 
•5. December var der oxalsyre udlevering 
•Herefter blev vi løbende nødt til at aflyse vores vinter arrangementer - vi vil prøve at arrangere de 
samme  foredragsholdere til dette års vinterprogram. 
 
•Da det var tid til at starte begynderkursus, var der 10, videbegærlige og ivrige nybegyndere. Det hele blev 
lidt anderledes end det plejer. Teorien foregik direkte i skolebigården, og efter de første par gange, var 
nogle aktive udenfor, mens andre hørte noget teori indenfor og så måtte der byttes undervejs. 
 
•Bierne er blevet passet efter alle kunstens regler, der er blevet lavet små familier til alle og midt i august 
blev der slynget den sidste honning 
 
•Sommeren er gået godt, det har været nogle hyggelige tirsdag aftener, med meget snak og godt humør og 
en ringrider til at køre hjem på 
 
•Vi har hele sæsonen fulgt og filmet to bifamilier, den ene i opstablingsstade og den anden i trugstade. De 
små videoer er blevet lagt op på både vores hjemmeside og Facebook, så det har været muligt at følge 
bierne i skolebigården, se hvordan tingene blev gjort der. og måske bruges som rettesnor for hvornår det 
var tid for at lave noget hjemme i egene bifamilier, også selv om man pga Corona ikke mødte op i 
skolebigården. 
 
•Vi er blevet kontaktet af Andreas Hermand fra Sønderborg kommune. Kommunen har gang i en masse på 
det gamle militærområde, på Kærhalvøen. Det der har interesse for os er, at de vil gerne ha kontrakt til 
lokale biavlere. Meningen er at al materialer og bierne bliver stillet til rådighed. Vi venter på yderlig 
information fra dem 
 
•Efter et webinar arrangeret af Danmarks Biavlerforening, blev vi opmærksom på muligheden for at få med 
flydelse i kommunen, gennem det “Grønne råd”, som vi har sigt optagelse i. Om vi får en plads i rådet vil 
blive afgjort på rådets første møde. 

 
3. Fremlæggelse af årsregnskab, med revisors påtegning, til godkendelse. 
Godkendt 
 
4. Forslag til vedtægtsændring 
                                        §3 

Som aktivt medlem kan optages enhver, der har interesse for biavl. Unge under 18 år optages til 
halvt kontingent. Foreningen kan optage støttemedlemmer, som alene har ret til at deltage i 
lokalforeningens arrangementer uden ret til at stemme på generalforsamlingen. 

Foreslået ændret til: 
Som aktivt medlem kan optages enhver, der har interesse for biavl. Medlemmer af ABF skal 
være medlemmerne Danmarksbiavlerforening. Dette gælder for medlemmer indmeldt i ABF efter 
7/9 2021. Medlemmer indmeldt  før 7/9 2021, kan fortsætte som støttemedlemmer udelukkende i 
ABF,  støttemedlemmer, har alene ret til at deltage i lokalforeningens arrangementer uden ret til 
at stemme på generalforsamlingen. 

 

Der var 17 stemmeberettigede til stede: 11 stemte for, 5 stemte imod, 1 stemte blank 
 
Vedtægtsændringen er vedtaget 
 

 



5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
Budgettet er godkendt 
Kontingent er uændret, 190 kr. for passive medlemmer 
  
6. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år. 
Vi forsøger at gen engager de foredragsholdere, vi havde aftaler med sidste vinter, som 
blev aflyst pga Corona.  
Vi håber at blive optaget i “det grønne råd” 
 
7. Forslag fra medlemmer skal være afleveret skriftlig til bestyrelsen 8 dage før 
generalforsamlingen afholdes (Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som 
supplement til denne indkaldelse.) 
 
Der er ingen indkomne forslag 
 
8. Valg af bestyrelsen og 1 suppleanter (alle vælges for 2 år og kan genvælges) 
       På valg til bestyrelsen er: 
       Maibritt Oksen -  modtager genvalg  
       Andreas Kaad -   modtager genvalg  
       Eigil Kjær        -   modtager genvalg  
       På valg som suppleant er: 
       Kaja Hansen -     modtager ikke genvalg 
 
Maibritt Oksen er genvalgt 
Andreas Kaad er genvalgt 
Eigil Kjær er genvalgt 
Benjamin Reigardt er valgt til suppleant  
 
9.    Valg af 2 revisorer.  
Rudi Cargnelli 
Ulf Jacobsen 
 
10.  Eventuelt. 
Preben foreslår at skolebigården går på skift blandt medlemmerne 
Eller til arrangementerne som thymol eller Dronninge avl. 
Der er flere der har meldt sig 
 
 
Måske skal der bruges arbejdskraft på Kjær, men det ved vi ikke endnu, så vi vender 
tilbage når vi ved mere 

 


