
Referat af  generalforsamling 2002 i Hammel & Omegns Biavlerforening 
tirsdag den 29. januar kl. 19 på Haurum-Sall Skole.

Der var 7 deltagere i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Kristian Jensen blev valgt til at klare dirigentopgaverne, mens Peter Iversen påtog sig at skrive 
referat

2. Bestyrelsens beretning
Kurt Eriksen berettede på bestyrelsen vegne. Han pegede på, at der i 2001 havde været en lav 
vinterdødelighed og god start på sæsonen, så familierne var gode og store i maj.

Bivirkningen var så, at vi allerede så sværme i maj. Parringen af dronninger gik godt.

Lokalt var honningudbyttet mellem 17 og 23 kg pr. stade efter formandens vurdering. (Flemming 
Thorsen har haft et gennemsnit på kanp 42 kilo). Salget af honning går rigtig godt.

Vi kæmper stadig med varoamider og følgesygdommme som APV og bipest. Til gengæld har 
formanden ikke hørt om eller observeret trake-mider.

Skolebigården holdt pause i 2001. Til gengæld havde Silkeborg Biavlerforening tilbudt at vores 
medlemmer kunne komme i deres skolebigård. Det tilbud blev kun brugt et meget beskedent antal 
gange. 

Foreningen har fået en samling biblade fra Kai, som medlemmerne kan låne. Indtil videre har ingen 
haft lyst til at se i dem.

Der har været en del gode arrangementer i MØB-regi. Dog blev udflugten til Sjælland aflyst i sidste
øjeblik. For det første var der meget få tilmeldte og for det andet var Keld Brandstrup blevet syg. 
MØB har planlagt et møde med Helle Teodorsen i In-Side den 7.
marts.

Et møde hos Flemming Thorsen trak kun et par enkelte fra foreningen, så det var godt at Silkeborg-
folkene var inviteret samtidigt.

Formanden har ingen henvendelser fået fra medlemmerne om arrangementer. To nye biavlere har 
henvendt sig og fået den hjælp, de har efterlyst.

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Flemming Thorsen fremlagde som revisor regnskabet og pegede på nogle mangler, som han 
ønskede blev bragt i orden, før han ville underskrive regnskabet. 

Foreningens formue er på omkring 4600 kroner, hvis ellers nogen vi får nogle udenståender krævet 
ind. 

Revisoren foreslog at vi fik lavet en opgørelse over materiel fra skolebigården. 

Regnskabet bliver sendt ud til medlemmerne, når det er klart.



4. Bestyrelsens forslag og planer for år 2001 samt kontingentfastsættelse

5. Forslag fra medlemmerne
Punkt 4 og 5 blev diskuteret sammen. Der var hverken forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 
Men en klar melding fra formanden om at han ikke ønskede at fortsætte.

Bestyrelsen havde peget på fire muligheder for foreningens fremtid
  
1)  At finde en ny bestyrelse med ny gejst og energi
2)  At foreningen fortsætter med samme beskedne aktivitetsniveau
3)  Foreningen bliver sammenlagt med en anden forening
4)  Foreningen nedlægger sig selv.

Det var helt klart, at der ikke var mødt nogen frem, der havde friskt mod på bestyrelsesarbejdet. 

Efter en del diskussion blev det vedtaget, at foreningen fortsætter, men på lavt blus. 

Måske er fremtiden en fælles østjysk forening - eller et MØB-samarbejde, der står for alle 
aktiviteter. Men tiden er ikke moden til det endnu, så vi venter med drastiske ændringer, til det er 
mere klart, hvor fremtiden peger henad.

Foreningen fortsætter også i MØB-samarbejdet. Her afløser Peter Iversen dog Kurt til 
planlægningsmøderne. Vi forsøger at indføre end ordning, hvor man betaler efter det aktuelle 
medlemstal i stedet for medlemstallet for året før.

Lokalkontingentet er fastsat til 0 kr - fordi der ikke er aktivitet i foreningen.

Flemming Thorsen vil dog - traditionen tro - gerne invitere til et møde, så det bliver årets 
arrangement.

6. Valg af formand
Kurt Eriksen blev genvalgt som formand.

7. Valg af bestyrelse og suppleant. Der var genvalg til Peter Iversen og Ole Jørgensen. Desuden 
ønskede  Kristian Jensen ikke at fortsætte i betsyrelsen og blev afløst af Jens Hedegård.  Henrik 
Bentzen fortsætter som suppleant.

8. Valg af revisor
Flemming Thorsen blev genvalgt som revisor

9. Eventuelt
Det blev aftalt at Villy fra Grønbæk-Svostrup Biavlerforening repræsenterer os til
hovedgeneralforsamlingen.


