
Ordinær generalforsamling i Midtsjællands biavlerforening på Slaglille-Bjernede Skole den 6. februar 2020 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab og fastsættelse af lokalforeningskontingent 
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år 
5. Indkommende forslag fra medlemmer 
6. Valg af bestyrelsen 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen 
8. Valg af bilagskontrollanter (revisor) 
9. Fastsættelse af dato for næste ordinær generalforsamling 

 

Formanden bød velkommen og gik herefter videre til det første punkt. 

1. Valg af dirigent og referent 
Torben Funck blev foreslået og valgt til dirigent. Helle Justesen til referent.   
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

2. Formandens beretning 
Formanden fremlagde beretning for 2019.  
 
Skolebigården blev flyttet fra Jordemodervej til Slaglille-Bjernede, og der blev indkøbt to slynger 
mm., som udlejes til medlemmerne og anvendes på de to årlige slyngedage.   
 
Begynderkurset var igen i 2019 et tilløbsstykke, hvor også erfarne biavlere mødte op. 
 
Formanden sluttede af med at takke medlemmerne for deres indsats i skolebigården og 
foreningen. 
 

3. Regnskab og fastsættelse af kontingent 
Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et underskud på kr. 4.731,67. I 2019 investerede 
foreningen bl.a. i to nye slynger og andet materiel. Regnskabet blev taget til efterretning. 
 
Fastlæggelse af lokalforeningskontingent fortsætter på kr. 125,-.  
 

4. Bestyrelsens planer for det kommende år 
Der vil blive afholdt tre foredrag i foråret.  
 
Første foredragsholder er Dennis Breel, som er fjerde generations biavler med ca. 100 bifamilier. 
Dennis Breel producerer dronninger og småfamilier og sælger det meste af sin honning gennem 
SuperBrugsen og Dagli’ Brugsen i lokalområdet.  
 



Andet foredrag står Flemming Vejsnæs for. Flemming, biolog og konsulent i Danmarks 
Biavlerforening, kommer og fortæller, hvad vi som biavlere kan gøre for at sikre, at vi har stærkere 
bifamilier, som bedre kan modstå varroa. Ikke noget om bekæmpelse, men hvordan vi skal sikre 
højkvalitets droner i vores lokalområde. Foredraget er om, hvad man med simple midler kan gøre 
selv for at sikre en god avl i fremtiden. 
 
Sidst, men ikke mindst kommer Lars Fischer og Zofuz Knudsen, som tre gange har vundet prisen for 
verdens bedste honning på Apimonda Kongressen.   
 

5. Indkomne forslag fra medlemmer  

Ingen forslag. 
 

6. Valg til bestyrelsen 

Ingrid Larsen og Lars Weidekamp ønskede ikke genvalg.  

Følgende blev valgt: 

Torben Funck 

Eskild Urhøj 

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Laila Kristiansen trådte ud af bestyrelsen som medlem og fortsætter som suppleant. 

 
8. Valg af bilagskontrollanter 

Niels Rasmussen og Henrik Hansen. 

 

9. Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling 

Den 4. februar 2021. 

 

Dirigent 

Torben Funck 

 

Referent 

Helle Justesen 

 


