Referat af KABF’S ordinære generalforsamling

Referat af KABF’S ordinære generalforsamling tirsdag d. 23. sep. 2014
På adressen:
Hvidovre Medborgerhus Café
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Villy Kristiansen
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 genvalg).
Suppleant for 1 år (Morten Westy, modtager genvalg).
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. Afgående er Leif Stark og Jesper Valentin Petersen
7. Eventuelt
26 medlemmer inklusive bestyrelsen var mødt frem
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 indvarslet. Villy Kristiansen gav
herefter ordet til formanden.
2. Beretning
Formanden gennemgik beretningen (se beretningen særskilt).
Beretningen blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger.
3. Regnskab
Kasseren gennemgik regnskabet, som blev udleveret til de fremmødte på generalforsamlingen (se
særskilt regnskab).
Bemærkninger til regnskabet:
Anders Pedersen spurgte til, hvorfor der ikke er budgetteret med ”diverse” næste år.
Viggo Jessen meddelte, at det ikke er en fast post i regnskabet, og det afhænger af, hvilke
aktiviteter der er i løbet af året.
Thomas Skall kunne fortælle, at under diverse i år bl.a. var det bestyrelseskursus, som
bestyrelsen deltog i, i foråret, og det skal bestyrelsen f.eks. ikke til næste år.
Jens Juhl spurgte, om det er muligt at lave vokstavlen digitalt, så man derved kan spare papir
og porto, da dette udgør den største post i regnskabet.
Villy Kristiansen sagde, at det bl.a. er via bladet, at indkaldelsen til generalforsamlingen bliver
udsendt.
Viggo Jessen sagde, at giro indbetalingskortet også bliver udsendt med bladet.
Medlemskartoteket er efter postadresser, og det er ikke alle medlemmer, der har e-mail.
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Anders Pedersen og Ammi Pedersen er begge meget glade for papirformen, da det er let at
slå op i og giver en god kontakt samtidig med, at det er nemt at have med rundt.
Jens Juhl synes, at man burde have mulighed for at tilmelde sig en digital version af
vokstavlen.
Thomas Skall vil gerne opfordre til, at medlemmerne oplyser om deres e-mail, så foreningen
af den vej bedre kan komme i kontakt med medlemmerne. Ang. digital version af vokstavlen
må det vurderes, hvor krævende det er rent administrativt.
Ammi Pedersen spurgte, hvorfor referater fra bestyrelsesmøder ikke bliver lagt på
hjemmesiden, det mener hun blev vedtaget en gang.
Thomas Skall vil undersøge sagen nærmere.
Lars Falk Petersen spurgte om, hvorfor Læsø turen er ikke på budget i 2015.
Viggo Jessen – vi plejer ikke at budgettere sommerture, og vi ved ikke på nuværende
tidspunkt, hvor meget turen kommer til at koste, da det afhænger af deltager antal. Læsø
turen skulle gerne rent udgiftsmæssigt påregnes deltagerbetalingen.
Herefter var der ingen yderligere kommentarer til gennemgangen af regnskabet, som blev godkendt.
Kontingentet for 2014 blev fastsat til at være uændret 55 kr. pr. år.
Andre generelle spørgsmål:
Lise Nielsen ville vide, om foreningen stadig har honning til salg, og hvad det koster.
Viggo Jessen kunne fortælle, at man stadig kan købe honning af foreningen til
40 kr. pr. kg.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen
Formand for 2 år (Thomas Skall, modtog genvalg)
Bestyrelsesmedlem for 2 år (Annette Andersen, modtog genvalg)
Suppleant for 1 år (Morten Westy, modtog genvalg)
Alle blev genvalgt med bifald.
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Afgående er Leif Stark og Jesper Valentin Petersen
Begge ønskede genvalg og blev valgt med bifald.
7. Eventuelt
Kirsten Bohse – har to bi familier til salg.
Poul Erik Andersen ville gerne opfordre alle til at deltage i et møde indkaldt af DBF fredag d. 3.
oktober om økologisk biavl i Danmark. Samtidig kunne Poul Erik Andersen oplyse om, at den
lille stadebille er fundet i Italien. Hvis man har fået bier fra Sydeuropa, skal man kontakte
Flakkebjerg, så vil Per Kryger komme ud og tilse bierne.
Poul Erik Andersen ville gerne vide, om medlemmerne er tilfredse og får, hvad de forventer for
deres kontingent.
Jens Juhl er meget tilfreds og glad for det, han får for sit kontingent i KABF. Derimod er
kontingentet til DBF alt for højt set i forhold til, hvad man som hobby biavler tjener på sin
honning, og de ydelser og produkter der tilbydes. Jens Juhl efterlyser muligheden for en
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differentieret kontingentbetaling, så man kan vælge til og fra. Det høje kontingent er årsagen
til, han nu har meldt sig ud af DBF.
Anders Pedersen mener at vi skal støtte op om begge foreninger, da det er vigtigt, at den lille
biavler ikke mister indflydelse i DBF.
Roberto Kastrup synes, at det samlet set er meget billigt, når man tænker på, hvad andre
fritidsinteresser koster. Det er derfor oplagt at give sin støtte til begge foreninger. Bl.a. har
man som medlem af DBF mulighed for konsulentbistand, hvis man skulle behøve det.
Thomas Skall – DBF gør meget for bierne i Danmark, og det er ikke kun erhvervsbiavleren,
der har glæde af det. DBF er for alle biavlere. Fællesskabet er en vigtig del af foreningen og
kunne derfor også tilslutte sig Robertos bemærkninger. Vi har i bestyrelsen på baggrund af
bemærkningerne på sidste års generalforsamling, fået Rune Havgaard Sørensen
sekretariatsleder i DBF til at komme d. 20. januar og fortælle om, hvad vi får for vores
kontingent.
Ammi så en udsendelse i TV, hvor en dame, der solgte honning, påstod, at honning ikke var
sukker, og derfor kunne spises af sukkersygepatienter. Hvad kan vi gøre ved den
misforståelse(?)
Morten Westy henviste til diabetesforeningen – her kan man få ovenstående påstand
afkræftet.
Thomas Skall vil sætte noget omkring det i vokstavlen.
Egon Christensen ville gerne rose foreningen for alle de mange spændende ting, der foregår i
skolebigården i Ejby. Her i blandt omlarving, lave småfamilier, sætte dronninger i
parringsmagasiner, samt indfangning af bisværm.
Annette Andersen – Aktiviteterne fortsætter vi med til næste år, måske kan vi ikke love, at vi
kan fange en bisværm.
Pia Enemærke vil også godt uddele roser til Hvidovre skolebigård, hvor man altid kan ringe og
få gode råd.
Mødet sluttede kl. 20.40 med, at dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Ligeledes takkede
formanden dirigenten for en god styring undervejs.
Protokollen var fremlagt fra kl. 18.30, og frem til efter mødet.
Der blev serveret kaffe, boller og foreningshonning på foreningens regning.

Thomas Skall
Formand

Annette Andersen og Morten Westy
Referent

Villy Kristiansen
Dirigent
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Efter generalforsamling d. 23/9-14 vil de valgte bestyrelsesmedlemmer
for KABF være:

Formand:
Thomas Skall
Tlf.: 2612 2502
thomas@skall.dk

Sekretær:
Annette Andersen
Tlf.: 2876 0959
annette.andersen3@gmail.com

Næstformand:
Poul Erik Andersen
Tlf: 3969 8558
frydhs@email.dk

Bestyrelsesmedlem:
Ulla Fogt
Tlf.: 2177 2171
ulla.fogt@get2net.dk

Kasser:
Viggo Jessen
Tlf.: 3250 4390
ullaviggo@gmail.com

Suppleant:
Morten Beyer Westy
Tlf.: 6611 7909
mortenwesty@gmail.com
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