
Referat fra Generalforsamlingen i Alssund Biavlforening. 

Onsdag den 4. september 2019 kl. 19.00 på Mommark Marina, 
Mommarkvej 380 6470 Sydals  

Dagsorden:

1. Valg af:

       1a dirigent

       1b referent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab, med revisors påtegning, til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år.

6. Forslag fra medlemmer skal være afleveret skriftlig til bestyrelsen 8 dage  
før generalforsamlingen afholdes (Forslagene vil efterfølgende blive 
eftersendt som supplement til denne indkaldelse.)

7. 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 genvalg

       På valg som suppleant er:

       Kaja Hansen -      modtager genvalg

8. Valg af 2 revisorer. 

9. Eventuelt.

___________________________________________________________


1. Valg af:

       1a dirigent

Svend Jørgensen

       1b referent

Margit Cargnelli


2. Bestyrelsens beretning.

Ved formand Preben Hansen

• Vi syns selv vi er kommet godt i gang. 
• Oktober havde vi teori bag honningbedømmelse hvor vi afleverede honning, hvor Birthe og Lone 
fortalte om honning og hvad de havde med hjem fra deres kursus i honning. 
• November havde vi bestilling af oxalsyre og udlevering af samme. 
• Honningbedømmelse foregik på en helt ny måde. Birthe og Lone styrede slagets gang. Det 
gjorde de rigtig godt, sjovt og spændende at vurdere hinandens honning. Efter vurderingen 
prøvede vi at smage på honning BISMAG kaldte de det. 
• December var der Juleafslutning hos Swienty, hyggeligt at møde medlemmer i et andet forum. 
• Januar, Helene og Svend Poulsen fortalte om vilde bier i Afrika. 



• Februar havde vi konsulent ved Danmarksbiavlerforening, Flemming Vejsnæs på besøg. Han 
fortalte om biavl i Danmark og Norden og om nyeste viden indenfor verroa. 
• Marts, Klaus Langschwager fortalte om indvindring af bifamilier, verroa og om at vi nok skal til at 
lave vores lokale dronninger. 
• Hele vinteren har der været mulighed for at deltage i bisløjd på Broager skole. 
• Vi har været to mand afsted til både formandsmøde og generalforsamling i 
Danmarksbiavlerforening. 
• Vi har haft begynderkursus i biavl, den teoretiske del, hvor vi var på Sottrup skole. 
• I april, var der opstart i skolebigården hvor vi hele sommeren har haft praktisk undervisning, for 
de nye biavlere. 
• Tirsdag den 14. maj var der planlagt åben bigårds møde hos Kaja, men på grund af sygdom, 
blev vi nød til at aflyse. 
• Torsdag den 23. maj, havde vi møde i skolebigården, hvor vi lavede thymol strimler, udrensning 
og vaske bier for at tjekke for verroa. 
• I juni havde vi en tur til Mandø for at se på bier og den smukke ø. Det var en dejlig dag. 
• Torsdag den 16. Åben bigård hos Helene og Svend Poulsen i Bøjskov, det er altid hyggeligt at 
besøge dem. 
• Alle onsdage hele sommeren har der været begynderbiavl i skolebigården, den praktiske del. Vi 
har haft 13 nye biavlere på kursus, der er faldet nogle fra, men der er også kommet andre til i løbet 
af sommeren. 
• I foråret var vi på Sydals og rydde op hos et medlem som ikke er her mere, han havde 100 
bikasser stående i en lang række, Puha det var en drøj, men dejlig dag. Alt der var noget værd, er 
blevet solgt og resten kørt på lossepladsen. 
• Vi holdt en hjælper dag i skolebigården, for alle dem der har hjulpet i biavlerforeningen i årets 
løb. Det skal I have stor tak for. 

Beretning er godkendt


3. Fremlæggelse af årsregnskab, med revisors påtegning, til 
godkendelse.

Eigil Kjær  fremlægger regnskabet


Regnskabet er godkendt


4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
Eigil Kjær fremlægger budget

Bestyrelsen foreslår at kontingent forbliver uændret


Godkendt


5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år. 
Ved formand Preben Hansen


• Vi har endelig fået lidt gang i hjemmesiden - det er gået lidt trægt, da ingen 
af os har erfaring med hjemmesider fra tidligere. Vores plan er at der 
langsomt kommer lidt mere gang i den.


• Vi vil have flere temaaftener i skolebigården, i lighed med thymol aftenen.

• På grund af manglende tilslutning, vil vi i det kommende år ikke tage på 

besøg ved medlemmer, med mindre det er noget helt specielt.




• Vi har indkøbt et par øparret Carnica dronninger fra “Helgenæs fredelige 
bier” til skolebigården, de skal afprøves, så vi håber de dur til noget. 
Meningen er at lade medlemmer omlave fra disse.


• Arbejdslørdag med efterfølgende fællesspisning


6. 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 var ingen indkommende forslag


7. 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

       På valg som suppleant er:

       Kaja Hansen -      modtager genvalg


Alle 3 er genvalgt


8. Valg af 2 revisorer. 

   John Möller

   Rudi Cargnelli


9. Eventuelt. 
• Vi vil gerne have toilet og evt et slyngerum i skolebigården, men der er flere 

ting der skal være på plads inden vi er så vidt at vi vil kunne gå i gang med 
at  søge fonde.


• Bestyrelsen vil gerne modtage ideer og ønsker til aktiviteter.


• Mangler lidt støtte fra Dansk Biavlerforening i forhold 
afsætningsproblematikken. Accepterer stiltiende at grossister forklæder 
udenlandsk honning med Dannebrog og de får lov at bruge DBF` s etiket


   Opfordring til at der skrives en klage til DBF

   Forslag til en debat aften, der kunne munde ud i en fælles skrivelse som

   kunne indrykkes i Biavl 


• Der bliver efterlyst materiale, der informere om hvad honningen kan bruges 
til, så nye købere bliver opmærksom på honning som et alternativ.




• Der bliver spurgt om der bliver bisløjd i år. Det er planlagt i, januar februar   
og marts


• Opfordring til at få lavet nogle klare og nedskrevne aftaler med Swienty. 
Herunder at klarlægge ejerforhold, så Alssund sikre at kunne bevare 
foreningens værdier


• Hvordan ser medlems antallet ud?

          108 medlemmer fordelt således:

            90 i Danmarks Biavlerforening

            18 i lokalforeningen  

• Information om honningbedømmelse

   Afholdes 3. november, i Frivillighedens hus

   Kommer til at foregå som sidste år, vi bruger Danmarks Biavlerforening

   skema

   Komme med salgsklar honning, med etiketter, som man vil sælge den

   Ok med luft bobler, lidt striber/marmorering, frost

   Der er to forskellige bedømmelser både det håndværksmæssige og det

   smagsmæssige

   Ligger et link ind på hjemmesiden til retningslinier for honningbedømmelse 



