
Referat af KABF´s ordinære generalforsamling tirsdag d.27. september 2016 kl. 19.30 

 

På adressen: 

Hvidovre Medborgerhus Café 

Hvidovrevej 280 

2650 Hvidovre 

 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 

2.  Beretning 

3.  Regnskab 

4.  Indkomne forslag 

5.  Valg til bestyrelsen 

 Formand for 2 år (Thomas Skall, modtager genvalg). 

 Bestyrelsesmedlem for 2 år (Annette Andersen, modtager ikke genvalg). 

 Suppleant for 1 år (Michael Schaumburg, modtager genvalg). 

6.  Valg af revisor og en revisorsuppleant (Leif Stark modtager genvalg, og Jesper Valentin 

Petersen modtager ikke genvalg). 

7.  Eventuelt 

 

Der var 39?  medlemmer tilstede ved generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Villy Kristiansen, der enstemmigt blev valgt som dirigent. Dirigenten indledte 

herefter mødet med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at forsamlingen 

var beslutningsdygtig. Villy Kristiansen gav herefter formanden ordet. 

 

2. Beretning 

Formanden gennemgik beretningen (se beretning særskilt). 

 

Henning Egaa? betonede vigtigheden af at bigårdslederne holdt en struktur på medlemsaftnerne i 

skolebigården hen over sæsonen – hvad var det gjort sidste gang, hvad skal gøres i dag og hvad skal 

ske næste gang, så kontinuiteten i arbejdet med bifamilierne blev tydelig. 

 

Ammi Stein talte for at der blev taget hensyn til de medlemmer af KABF der ikke samtidig er 

medlemmer af DBF, ved at kontingentbetalingen direkte til KABF blev gjort så let som muligt, 

Ammi Stein savnede at KABF’s girokonto blev nævnt under oplysninger om foreningen.  så det 

blev lettere for kun lokalmedlemmer at betale kontingentet – mMedlemmer af DBF modtager en 

opkrævning fra DBF hvor kontingentet til KABF er inkluderet. Det affødte en debat om hvad det 

indebærer for medlemmer og for KABF at der fortsat er enkelte der medlemmer af KABF der ikke 

ønsker at være medlem af DBF. 

 

Thomas Skall oplyste i øvrigt at der selvfølgelig i næste blad ville blive skrevet om hvorledes man 

betaler kontingent, både som medlem af DBF og hvis man udelukkende er lokalmedlem. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.  

 

3. Regnskab 
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Kassereren gennemgik regnskabet, som blev udleveret til de fremmødte på generalforsamlingen (se 

regnskab særskilt). 

 

Spørgsmål til regnskabet:  

 

Der blev spurgt til posten ”Sommertur” under indtægter og det blev afklaret, at der er 

tale om et overskud frapå sommerturen til Læsø i 2015. 

Der blev ligeledes spurgt til, hvad posten ”Diverse” under udgifter dækker over, og 

kassereren oplyste, at der her er samlet en række poster om udgifter til møder, 

forplejning mv. i løbet af regnskabsåret. 

 

Steen Svendsen pegede på udgiften til ”Vokstavlen”, og rejste en debat om at spare 

udgiften til at udgive bladet på papir til omdeling og i stedet udsende bladet i en 

elektronisk version pr. mail el.lign., hvorved en betydelig udgift kunne spares og 

bladet kunne få et mere spændende lay-out og mere moderne udseende. Herunder blev 

det drøftet om portoudgiften var skønnet korrekt og om betydningen af tilgang og 

afgang af medlemmer. Fra bestyrelsen svarede Thomas Skall at bladet efter 

bestyrelsenhans opfattelse en tid endnu skal udkomme på skrift til omdeling, men at 

det nok er i en nærmere fremtid, at vi skal søge en elektronisk form på bladet. 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  

 

4. Indkomne forslag  

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen fremsatte et forslag: 

 

KABF tegner medlemskab af ”Foreningen for brune bier i Danmark”, som er stiftet 

21. august 2016 (se artikel i TfB nr.9, 2016 side 284-285). Udgiften til et medlemskab 

er på 1 stk. kontingent, dvs. kr. 100,- pr. år.  

Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 

 

5. Valg til bestyrelsen  

Formand for 2 år: Thomas Skall blev enstemmigt genvalgt.  

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Kristin Lassen blev enstemmigt valgt. 

Suppleant for 1 år: Michael Schaumburg blev enstemmigt valgt.  

 

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant: 

Leif Stark blev enstemmigt genvalgt og Morten Westy enstemmigt valgt til 

revisorsuppleant.  

 

7. Eventuelt 

Thomas Skall oplyste at aktiviteten bisløjd er lige ved at gå i gang og at der er 2 pladser til nye 

deltagere. 

 

Jonathan Edvards ? spurgte til en forklaring på at KABF har meldt Ejby Skolebigård sig ud af 

Voxklubben. (en klub for biavlere der ønsker at undgå voks fra oxalsyrebehandlede familier). 

Thomas Skall forklarede, at i den aktuelle situation i skolebigårdene - herunder forholdet med et 

skiftende bigårdsledere - vaer de tilgængelige ressourcer begrænsede, og derfor måtte der stræbes 

efter simple arbejdsgange. Når KABF ikke er med i nogen vVoxksklub,ben kan vokstavler og 
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materiel bruges i begge skolebigårde, og der bliver enklere arbejdsgange i forbindelse med at køre 

materiel til slyngning og til omsmeltning og vask. Det samme gælder, når der købes og sælges bier 

fra skolebigården. Bestyrelsen har videre den opfattelse, at vVoksxklubbernenern ikke har kapacitet 

til at levere voks at starte op på for alle nye biavlere i KABF. 

 

Rikke Højer Petersen gjorde opmærksom på, at det for nye biavlere var uklart, hvad voksklubberne 

gik ud på, så der var brug for at de gjorde en indsats for at informere mere tydeligt om, hvad der var 

deres særlige tilbud, og hvad der krævedes for at være medlem. 

Lise Verup gjorde gældende, at hun som ny biavler ikke havde vidst hvad voksklubberne gik ud på, 

da hun skulle købe voks til sin nye, første familie. Og derfor blot havde købt hos Heino – og nu 

kunne se, at hendes køb ikke passede med kravene i voksklubberne. 

 

Edvard ?  redegjorde for at kravene i Voxklubben er, at man ikke bruger oxalsyre når man 

varroabehandler, men alene behandler med myresyre. 

Thomas Skall fortalte, at KABF’ bestyrelse med tilfredshed har noteret sig at materielforhandlernes 

grønne puljer er rene, og at det som nævnt gør logistikarbejdet omkring bigårde betydeligt lettere.  

ønsker at følge DBF’s sikre strategi for varroabehandling, og derfor indgår behandling med 

oxalsyre i arbejdet i skolebigårdene. Af den grund passer KABF’s varroabehandling ikke til kravene 

i Voxklubbens regler. 

Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede Thomas for et godt møde. 

 

Herefter blev der budt på kaffe/te med dertil hørende hjemmebagte boller og foreningshonning. 

 

 

 

 

 

Thomas Skall   Egon Lund Christensen   Villy Kristiansen 

Formand    Referent    Dirigent 


