
24. januar 2013 

 

Hammel og Omegns Biavlerforening 
 

 

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 24. januar 2013 

På Frijsendal Friskole, Sall 

 

Formanden bød de 18 fremmødte medlemmer velkommen  

 

Dagsordens punkt 1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Poul Fjelsted som dirigent. Da der ikke var nogen modkandidat blev Poul valgt. Han 

startede med at konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

(Nyhedsbrev udsendt i december 2012) 

 

Dagsordenens punkt 2) Bestyrelsens beretning ved formanden 

Vedlagt 

 

Følgende blev drøftet: 

Den 7. marts 2013 har vi sammen med Silkeborg Biavlerforening inviteret biavlskonsulent Flemming 

Vejsnæs, DBF til at komme og fortælle om afsætning af honning. Arrangementet kan næppe løbe rundt i sig 

selv. Generalforsamlingen besluttede at et sådant arrangement godt må koste foreningen ca. 1000,- kr. 

 

Dagsordenes punkt 3) Fremlæggelse af regnskab og budget 

Regnskab og budget samt regnskab for skolebigården og kursusvirksomhed blev fremlagt.  
 
Regnskabet udviser en kassebeholdning på 10.540 kr 
 
Regnskab og budget blev godkendt. 
 

Dagsordens punkt 4) Bestyrelsens planer for 2013 samt fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2013 på 50 kr. blev vedtaget. 

 

Der er planlagt følgende aktiviteter: 

- Silkeborg Biavlerforening inviterer til Mjødaften i lokalerne på Harsnablundvej den 29. januar 2013, 

alle er velkommen 

- Faste aktiviteter i Skolebigården, der vil ikke blive afholdt noget egentligt begynderkursus i 2013, de 

planlagte aktiviteter i skolebigården er mål rettet vores fortsættere for at fastholde dem som 

biavlere. Kommer der enkelte begyndere, vil de blive tilbudt et lynkursus. Instruktørerne uddelte 

program for fortsætterkurset i 2013. 

- Honning og jordbær dagen 

 

 



 

Dagsordenens punkt 5) Forslag fra medlemmerne 

Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne 

 

Dagsordenens forslag 6) Valg af formand 

Helge Kromann blev genvalgt som formand 

 

Dagsordenens punkt 7) Valg af bestyrelse og suppleant 

Da både Peter Iversen og Joan Strange Nielsen havde meddelt at de ikke ønskede genvalg, skulle der findes 

2 nye bestyrelsesmedlemmer. 

Her blev Palle Kristensen og Paul Mikkelsen foreslået og valgt. Mens Kurt Mogensen blev valgt som ny 

suppleant. 

 

Dagsordens punkt 8) Valg af revisor 

Flemming Thorsen blev genvalgt som revisor, som ny revisor blev valgt Bjarne Overgaard. 

 

Dagsordenes punkt 9) Eventuelt 

Skolebigården har indvintret 6 stader, skal der udvides med yderlige stader kan det komme på tale at finde 

en anden placering af skolebigården. Placeringen på Klintholm er rigtig god, men der er ikke plads til flere 

stader. 

Samtidig savnes der stadig et lokale i forbindelse med skolebigården, dels til møder og dels til 

skolebigården materiel. 

 

Referent 

Helge 

 

 


