Referat af KABF´s ordinære generalforsamling tirsdag d.29. september 2015 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
Bestyrelsesmedlem for 2 år (Poul Erik Andersen, modtager genvalg).
Bestyrelsesmedlem for 2 år (Viggo Jessen, modtager ikke genvalg).
Bestyrelsesmedlem for 2 år (Ulla Fogt, modtager ikke genvalg).
Suppleant for 1 år (Morten Westy, modtager ikke genvalg).
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant (Leif Stark og Jesper Valentin Petersen, begge modtager
genvalg).
7. Eventuelt
Der var 27 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).
Bestyrelsen havde op til generalforsamlingen behandlet en opfordring fra bestyrelsesmedlemmer i KABF og
Ammi og Stein Pedersen fra Hvidovre biavlerforening om, at generalforsamlingen udnævnte Ulla og Viggo
Jessen som æresmedlemmer som tak for gennem mange år at have ydet et kæmpe arbejde for KABF og
dens medlemmer.
Derfor fortsatte formanden med dette tillæg til den trykte beretning:
Se, det var jo så den beretning som vi i bestyrelsen i fællesskab havde valgt af aflægge. Vi kan lige vente et
øjeblik med at lade den gå til afstemning.
For ved denne Generalforsamling – som vi alle ved og som jeg har nævnt det: Er der 3
bestyrelsesmedlemmer på nyvalg. Herunder går vores kasserer gennem mange år. Jeg tror, Viggo har været
kasserer siden begyndelsen af dette århundrede..
Jeg har prøvet og flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer har prøvet – og andre har sikkert prøvet - at
overtale Viggo til at fortsætte. Jo med at undervise kursisterne, vil Viggo fortsætte, men ikke som
bestyrelsesmedlem. Viggo træder ud af bestyrelsen – nærmest om lidt. Og hvad gør vi så ved det.
Vi vil gerne markere, at Viggo går af og hædre ham for det store arbejde, han har gjort for foreningen, eller
rettere for os medlemmer. For det er jo det, der interesserer Viggo, at hjælpe de nye biavlere i gang med
denne fantastiske hobby. I vores vedtægter står der, at vi kan udnævne æresmedlemmer af vores forening,
og gøre dem kontingentfri. Hvis der er nogen, der har fortjent at blive udnævnt til æresmedlem må det være
Viggo, og det er jeg slet ikke i tvivl om, at der er fuld opbakning til her på Generalforsamlingen. Det vil alle
bifalde……
Men Viggo er jo aldrig alene. Viggo har så megen opbakning fra hjemmefronten, at Ulla er med i biprojektet
på fuld tid. Ulla du har, så vidt jeg ved, ikke været sådan selvstændigt medlem af vores forening før, men nu
bliver du det som æresmedlem, Det er jeg også sikker på Generalforsamlingen vil bifalde……

Ulla og Viggo fik med lykønskninger og stort bifald fra forsamlingen overrakt diplom, gaver og blomster.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger.
3. Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev udleveret til de fremmødte på generalforsamlingen (se
regnskab særskilt).
Spørgsmål til regnskabet:
Rikke Højer Pedersen spurgte til skolebigårde under indtægter, om det var indtægter fra salg
af honning til bybi.
Viggo svarede, at det var en del af det, men at bybi ikke havde slynget og købt så meget
honning som oprindeligt planlagt pga, at bierne ikke havde samlet nok honning på det
tidspunkt, hvor den første slyngning var aftalt. Efterfølgende var der så blevet slynget
honning fra begge skolebigårde. En del af den honning er ikke solgt endnu, og er derfor ikke
er regnet med under indtægt. Beløbet skal ses som et driftoverskud af skolebigårdene, da der
er fraregnet udgifter til foder, tavler, materialer m.m.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget uden yderligere bemærkninger eller spørgsmål.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Poul Erik Andersen blev enstemmigt genvalgt.
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Niels Bülov Max blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Egon Lund Christensen blev enstemmigt valgt.
Suppleant for 1 år: Michael Schaumburg blev enstemmigt valgt.
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Leif Stark og Jesper Valentin Petersen ønskede begge genvalg og blev enstemmigt valgt.
7. Eventuelt
Thomas Skall takkede Ulla Fogt og Morten Westy for deres arbejde for foreningen, og begge
fik overrakt vin og modtog bifald fra forsamlingen.
Sven Branner biinspektør i vores område opfordrede alle til at registrere sig i Det Centrale
Bigårdsregister.
Ammi Pedersen sagde, at når de udlånte slyngen til foreningens medlemmer, var det vigtigt,
at den blev afleveret på det aftalte tidspunkt, da den havde været udlånt mange gange her i
sommers. Det var ikke for at være skrap, at hun understregede dette, men mere for de
medlemmers skyld, der gerne ville låne slyngen bagefter.
Stein Pedersen kunne supplere med, at slyngen havde været udlånt 32 gange i år.
Ammi spurgte, om der eventuelt kunne laves aftaler eller retningslinjer internt for udlån af
foreningens 2 slynger i ferietiden.
Thomas Skall tog det til efterretning.

Villy Kristiansen gjorde opmærksom på, at bisløjd igen i år starter op hver torsdag aften på
Bakkegårdsskolen i Vangede, hvor man bl.a. kan lave trugstader. Første aften er torsdag d. 1.
oktober.
Thomas Skall kunne fortælle, at han var blevet kontaktet af en engelsk social antropolog,
som arbejder med menneskers forskellige relationer til bier i forskellige kulturer.
Antropologen havde været i kontakt med bybi og ville også have andre vinkler og anskuelser
med på biavl. Så en opfordring til at lave sig interviewe i tidsrummet d.5.- 9. oktober blev
hermed givet videre.
Gert Wiberg Pedersen ville gerne have, at der blev indgivet et forslag til hovedbestyrelsen
om at lave en kampagne, der har større fokus på brug af honning også gerne lokal honning
dagligdagen.
Thomas sagde, at der allerede i dag er mulighed for at afsætte lokalhonning til Coop DK, og
at han ville tage forslaget med til næste formandsmøde efter en behandling på
førstkommende bestyrelsesmøde.
Mogens Hansen roste foreningen og takkede særligt Ulla og Viggo for det store arbejde, de
har gjort i foreningen og den hjælp, de har givet ham og andre gennem alle årene. Han
takkede de nyvalgte og håbede, at de vil kunne gøre det ligeså godt som de afgående
bestyrelsesmedlemmer.
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.
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