Referat af ordinær generalforsamling i Slagelse Biavlerforening 04-10-18
afholdt på Antvorskov skole.
Dagsorden var som følger :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent, valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fremlæggelse af bestyrelsens forslag, herunder fastlæggelse af kontingent og
diæter
Beplantning og indretning af skolebigård
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent og stemmetællere
Jesper Back valgt som dirigent.
Per Larsen og Svend Petersen valgt som stemmetællere.
Kurt Andersen valgt som referent

Det blev konstateret at alle regler for indkaldelse til generalforsamlingen var opfyldt.
Herefter blev ordet givet videre til Arne Egelunn.
Ad 2 Formandens beretning
Arne Egelunn fortalte om hvad der var sket i årets løb.
Vi er kommet godt tilrette i den nye bigård på Skælskør Landevej. Dog er der stadig
en del der skal gøres før alt bliver som vi ønsker, det skal være. Vi havde en svær
opstart i bigården på grund af den megen regn i foråret. Hans, Bo og Per har gjort et
stort arbejde med klargøring af bigården bl. a. gravet en rende til afledning af vand
samt planering området ved bistaderne.
Der har været lidt problemer med registrering af nye medlemmer, men det skulle
være løst nu.
Der har været en god tilslutning til vinterens bisløjd på Arnes værksted i Vemmelev,
blandt andet blev der bygget trugstader til de nye biavlere.
Et af de store højdepunkter i år har været Slagelse Biavlerforenings 150 års
jubilæum. Dagen blev fejret på honning/jordbær dagen. Vi havde besøg af tidligere
borgmester i Slagelse Jens Jørgensen der holdt en spændende tale.

Bo Egelunn havde som tidligere arrangeret middag på Comwell i Sorø, hvor vi selv
stod for tilberedning af en lækker middag.
Arne Egelunn takker for et godt år i bigården
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 3 Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Leif Holm Jørgensen gennemgik regnskabet.
Det viser sig at trods et år med mange udgifter såsom flytning bigård samt jubilæum
har vi alligevel et lille overskud på 500, - kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 4 Fremlæggelse af bestyrelsens forslag, herunder fastsættelse af
kontingenter og diæter
Kontingent for 2019 forbliver uændret fra 2018 dvs 710,- til DBF og 120 i
lokalkontingent til Slagelses Biavlerforening på 120,Kontingent for året 2018 bliver ialt 830,- kr
Kontingent blev enstemmigt vedtaget.
Ad 5 Beplantning og indretning af skolebigård
Det diskuteres hvordan bigården skal indrettes. Hvordan tilplanter vi området i
bigården. Vi taler om hvad vi gør ved den rende vi har måtte grave for afvanding. Vi
talte om at fylde sten i renden for at undgå uheld f.eks hvis nogen skulle komme til
skade ved fald i renden. Vi blev enige om at det bedste nok vil være at lave en lille
skråning omkring renden.
Per Larsen mener at vi er nødt til at fjerne stenene i området hvor vi færdes for at få
et godt resultat i bigårdenLars Egelunn mener ikke at den nuværende indretning af bigården er god. Lars
mener at skurvognene for for synlige set fra vejen.
Lars foreslår beplantning foran skurvognen samt sænkning at skurvognen.
Arne nævner at det ikke var muligt på grund af vandproblemet at få skurvognen
placeret længere inde på området, som det ellers var planlagt fra starten.
Vi følger op på dette.

Ad 6 Valgt af bestyrelse
På valg til bestyrelse var Bo Egelunn og Leif Holm Jørgensen
Bo Egelunn ønsker ikke genvalg
Leif Holm Jørgensen modtog genvalg
Som nyt medlem til bestyrelsen foreslås suppleant Martin Volmer
Martin Volmer modtager valget.
Som ny suppleant vælges Kasper Lilholm
Den nye bestyrelse består af
Arne Egelunn, Leif Holm Jørgensen, Carsten Grell, Martin Volmer, Kurt Andersen
Suppleant Kasper Lilholm
Ad 7 Valg af revisor
Revisorer Jesper Bak og Knud Lilholm modtager genvalg.
Per Larsen valgt som suppleant
Ad 8 Eventuelt
Bestyrelsen takker Lars Lyster for hjælpen med opfølgning på hjemmeside og
Facebook
Martin Volmer takker for et godt år i bigården, mener vi har gjort et stort arbejde og
lært meget i årets løb. Samtidig retter Martin en tak til Grete for kaffe og kage.
Bo Egelunn mener at honning salget på Panzer marked ikke er rimeligt. Bo mener at
det er kun de medlemmer der er til stede og hjælper på markedet der kan sælge
deres honning.
Per Larsen mener at salget af honning er i foreningens regi og at det bør være
foreningens honning der sælges. Det vil dog nok blive svært da honningen fra
bigården ikke fyldes i bægre,
Bestyrelsen vil arbejde med en løsning på dette inden næste Panzer marked-

Per Larsen nævner at der har været et par uheldige episoder med omgangstonen i
skolebigården i året løb. Det sender et meget dårligt signal over for nye medlemmer.
Per ønsker ikke at opleve den tone i fremtiden.
Martin Volmer giver Per ret i at ovennævnte var en dårlig oplevelse.
Bestyrelsen tager kritikken til efterretning

Dirigent Jesper Back
Referent Kurt Andersen

