Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Referat af ordinær generalforsamling
d. 7. marts 2016 på Trekronerskolen

Formand Hans Janstrup bød velkommen og forslog Stig Nielsen som dirigent. Stig blev uden modkandidat
valgt.

Punkt 1.
Stig konstaterede generalforsamlingen for lovlig i henhold til vedtægterne. Der blev valgt 2 stemmetællere.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning om foreningens drift til godkendelse.
Formand Hans Janstrup startede med at fortælle, at begynderundervisningen er startet op med 23 nye
medlemmer på begge hold. Samtidig kunne HJ oplyse, at sidste års begynderkurser havde fået en meget
flot kritik af deltagerne.
Da foreningens medlemstal har været næsten konstant over de sidste år, er der altså lige så mange, der
forlader os hvert år, som der kommer ind.
Vi har fortsat problemer med Banedanmark’s adgang til vores grund. Kæden har været klippet over flere
gange, og en gang er man kørt over kæden med en stor bil, hvorved man har bøjet stolpen i den ene side.
Hans og Sten har haft et møde med Banedanmark, hvor Banedanmark selv foreslog en hegn / låge løsning,
som de ville bekoste. Det prøver de imidlertid at trække tilbage. Der er nyt møde i indeværende eller næste
uge. Endvidere har Banedanmark fået at vide at de ikke må henstille materiel på vores grund uden
forudgående aftale, og at det vil koste 1.500 kr. pr. dag.
Så har vi forsøgt at etablere et hjælpehold til at bistå betrængte medlemmer i tilfælde af sygdom. Kun
ganske få medlemmer har tilbudt sig og vi kan godt bruge nogle flere.
Vores grusvej, som vi er 5 parter der bruger, er blevet regulært renoveret udover det almindelige
vedligehold.
I årets løb har vi vist interesse for et ”Bieng-projekt” som Roskildes klima- og miljøudvalg arbejder med. En
placering er ikke fastlagt endnu, men et egnet sted kunne være det grønne område mellem rådhuset og
Roskilde Ring.
Der er etableret en udlånsmappe i klubhuset. Hver gang der udlånes noget, skal det noteres i mappen.
Vi har fået et CVR nummer og er blevet registreret som fødevarevirksomhed, hvilket var nødvendigt for at
kunne sælge vores honning i store spande.
Den 13. april får vi besøg af en delegation på ca. 40 – 45 biavlere fra Litauen, som gerne vil se og høre om
vores erfaringer med biavl.
Undervisningsudvalget.
Ud over de nye begynderhold’s opstart, har der mellem jul og nytår været den traditionelle
Oxalsyredrypning med Gløgg og æbleskiver. Der var et flot fremmøde, men det var for mildt i vejret og vi fik
en teoretisk gennemgang af Per Kristiansen i stedet for den praktiske.
Undervisningsudvalget har her i foråret arbejdet med planlægningen af kursus for erfarne biavlere, som
starter op den 14. april.
Skolebigårdsudvalget.
Ralf har haft ”Sjov sommer” med besøg af skoler, børnehaver og mange flere. Der har været et flot
besøgstal.
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Fagligt udvalg.
Der har været arrangeret et besøg på Forskningscentret AU Flakkebjerg med deltagelse af ca. 10 deltagere.
Vi har i det kommende år ambitioner om et større aktivitetsniveau. Vi har allerede arrangeret en
foredragsaften den 17. marts på Trekronerskolen, og påregner at følge op med mere af samme slags.
Redaktionsudvalget.
Redaktionsudvalget bestod ved årets begyndelse af Eva Max Andersen og Michall Cadovius. Eva har trukket
sig og i stedet for er Ejlif og Sten trådt til sammen med Michall. Redaktionsudvalget har udarbejdet den nye
hjemmeside og skal fremadrettet stå for vedligehold. Det samme hold har også ansvaret for Honning
Magasinet.
Der har et par gange i Honning Magasinet været rettet en opfordring til medlemmerne om at tilslutte sig
digital levering af bladet, herved kan klubben spare både trykning og porto for forsendelse. Vi vil forsat
opfordre medlemmerne til at tilslutte sig digital levering. I øvrigt vil bladet fremover komme til at ligge på
vores nye hjemmeside.
Dyrskueudvalget.
HJ fortalte om vores oplevelser på dyrskuet sidste år. Vi havde fået en rummelig stand helt tilbage i hallen,
hvilket betød at der ikke kom så mange besøgende forbi. Det kunne mærkes på vores salg af honning.
Endvidere betalte vi mange penge på standleje og adgangsbilletter. De 2 ting tilsammen gjorde at det var
meget svært at holde økonomien. Derfor har Hans og Sten været til møde med Dyrskuefolkene og
forhandlet en meget favorabel aftale på plads, således at vi sparer ca. 10.000 kr. på den post, hvilket skulle
gøre noget nemmere at tjene lidt på at deltage i dyrskuet.
Aktivitetsudvalget.
Vi blev midt på sommeren sidste år opmærksomme på at der var skimmelsvamp i den ”gule” container.
Årsagen var at der var utætheder i taget, og da containeren indvendigt var beklædt med profilbrædder i
loft og på vægge, opstod svampen bag denne beklædning. Det blev derfor besluttet at udskifte containeren
med en anden brugt, som vi købte af Coop Danmark. Den ”nye” container skulle friskes op og Ralf og Sten
sleb gulvet af og malede det med epoxy maling, og gummilisterne i dørene blev nittet fast, da de hang løst.
alt indholdet i den ”gule” container blev rengjort i Rodalon, og de bidragter, vi har til udlån, blev renset og
autoclaveret. Der blev indkøbt nye ståreoler og hvert område i skolebigården har fået sit eget afsnit, så vi
forhåbentlig kan fastholde en god orden i containeren.
Derudover har Ralf været til markedsdag på Skenkelsø Mølle og promoveret GRAB og demonstreret
slyngning af honning og solgt nyslynget honning.

Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse.
Sten Legène fremlægger regnskabet, da kassereren er på ferie.
Resultatopgørelsen blev gennemgået med angivelse af hvad der ligger i de forskellige poster. Afskrivninger
har vi sat til nul, da vi ikke har nogen afskrivning da alt beløbsmæssigt bliver straksafskrevet.
Det blev dog fra salen bemærket at vi har en hjertestarter, som nedskrives i værdi. Det er korrekt.
Balancen blev gennemgået uden kommentarer.
Resultatopgørelse og balance blev godkendt.

Punkt 4. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
Bestyrelsens indstilling til uændret honorar blev vedtaget.

Punkt 5. Fremlæggelse af bestyrelsens visioner samt handlingsplaner.
Formand Hans Janstrup fremlagde bestyrelsens visioner og planer for det kommende år.
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Vores klubhus er for småt i mange tilfælde og ønsket om et større klubhus står stadigvæk højt på listen. Det
er bestyrelsens ambition at få undersøgt mulighederne for, om vi i det hele taget kan få lov til at bygge, og i
givet tilfælde hvor og hvor meget og hvordan vi kan gøre noget. Andre muligheder for at give lidt mere
plads kunne være at skifte vores borde ud med en smallere model.
Vi er i øjeblikket ved at lave en overdækning mellem containerne, som skal sidde der hele sommeren. Det
kan aflaste klubhuset i nogen udstrækning.
I skolebigården er det tanken at der skal være 2 bifamilier i hvert område. Derudover er det tanken at der
skal produceres småfamilier til nybegynderne.
I forlængelse af de tiltag omkring det organisatoriske, som vi har udført i det forgangne år, vil vi se på de
forskellige udvalg, deres udformning og aktivitetsniveau. Det er vores ambition at der til de forskellige
udvalg tilknyttes medlemmer, som ikke er bestyrelsesmedlemmer.
Vi vil arbejde videre med at få medlemmerne til at modtage medlemsbladet digitalt, da det vil kunne spare
os for rigtigt mange penge.
Endelig er det vores ambition at øge antallet af kurser og sociale sammenkomster med ikke blot 3+
medlemmer men også med 1+ og 2+ medlemmer.
Der blev fra salen givet udtryk for at det var nogle gode tanker for det fremtidige arbejde, som bestyrelsen
fremlagde.

Punkt 6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen har fremsat 7 forslag til vedtægtsændringer, som har været annonceret i Honning Magasinet,
februar nummeret, og som var omdelt.
Forslag 1
Bestyrelsen foreslår at § 4 stk 2 og 3 udgår, da formuleringen er misvisende. Forslaget blev vedtaget.
Forslag 2
Bestyrelsen foreslår at § 7 stk. 1 - antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra 9 til 7. Forslaget blev vedtaget.
Forslag 3
Bestyrelsen foreslår at § 7 stk. 4 og § 12 stk. 7 pkt. 4 udgår, da bestyrelsen ikke får honorar. Forslaget blev
vedtaget.
Forsalg 4
Bestyrelsen foreslår at § 7 stk. 3, § 8 vedrørende forretningsudvalg udgår og i § 9 stk. 1, udgår ordet
beslutningsreferater. Der har ikke været et aktivt forretningsudvalg i mange år, derfor foreslår vi at det
udgår. Forslaget blev vedtaget.
Forslag 5
Bestyrelsen foreslår at i § 9 stk. 2 ændres ordet ”til orientering” til ”til godkendelse”, for at følge praksis.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 6
Bestyrelsen foreslår at i § 10 stk. 2 ændres ordet ”Kassereren” til ” Formanden”, for at følge praksis.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 7
Bestyrelsen forslår at i § 12 stk. 2 tilføjes sætningen ”Eventuelle forslag fremsendes skriftligt og skal være
formanden i hænde senest den 1. februar.” og i stk. 3 indføjes ”Alle fremmødte og registrerede
medlemmer, dog jvf. § 11 pkt. 6, har tale- og stemmeret …..
Forslaget blev vedtaget.
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Punkt 7. Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende regnskabsår.
Sten Legène gennemgik budgettet.
Der blev spurgt til om vi havde budgetteret med udvidelse af klubhus. Svaret var nej, vi skal først undersøge
mulighederne.
Det blev foreslået at spørge medlemmerne om evt. ekstraordinære frivillige donationer til et evt.
klubhusbyggeri, ligesom diverse relevante fonde skal søges.
Det blev også bemærket at vi havde budgetteret med 100 kr. i renteindtægter, medlemmet mente det var
meget højt sat.
Budgettet blev godkendt.

Punkt 8. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår.
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.

Punkt 9. Valg af
a. Bestyrelse
Hans Janstrup og Ralf Kristensen var på valg og ville gerne modtage genvalg.
Bestyrelsen foreslog Sten Legène som nyvalg for et år.
Da der ikke var andre, der stillede op, blev alle 3 valgt.

b. Suppleant
Bestyrelsen foreslog Tina Sall.
Da der ikke var andre, der stillede op, blev Tina Valgt.

c. Revisor
Henrik Kjeldkvist var på valg og ville gerne modtage genvalg. Henrik blev valgt.

Punkt 10. Eventuelt
Sten Legène præsenterede vores nye hjemmeside, som dog endnu har enkelte ”skønhedspletter”, da den
først er kommet op at køre d.d. ved middagstid.
Sten gennemgik sidens opbygning og funktion. Vi modtager meget gerne forslag og konstruktiv kritik, som
kan sendes til et af medlemmerne af redaktionen.
Der fremkom allerede på generalforsamlingen enkelte forslag til forbedringer:
o omtale om renparringsområder
o regler for flytning af bier
o revisorer og suppleanter oplyses
Generelt var der ros til den nye hjemmeside.
8. marts 2016/ referent Sten Legène

Referat godkendt af

____________________________________
Dirigent Stig Nielsen

_____________________________________
Sekretær Sten Legène
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