Referat af KABF’s ordinære generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 19:30.
På adressen:
Hvidovre Medborgerhus Café
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Villy Kristiansen som dirigent.
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse:
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Poul Erik Andersen, modtager genvalg).
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Niels Bülow Max, modtager genvalg).
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Egon Lund Christensen, modtager genvalg).
• Suppleant for 1 år (Michael Schaumburg, modtager ikke genvalg).
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy, modtager begge genvalg).
7. Eventuelt.
Der var 25 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen.
Mødet startede med at vi sang ”Septembers himmel er så blå”.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Villy Kristiansen som dirigent og Villy blev enstemmigt valgt. Villy startede med at
konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og at forsamlingen var
beslutningsdygtig. Villy gav herefter ordet til næstformanden (da formanden var forhindret i at deltage).
2. Beretning
Næstformand Poul Erik Andersen fremlagde beretningen og efter hvert afsnit kunne forsamlingen
kommentere.
Sommerens arrangementer:
Poul Erik fortalte om CPH Garden. Vi solgte honning i 360 g flasker til 50 kr. Inger Nielsen kommenterede
at hun var der som gæst og syntes det var dejligt at biavlen blev præsenteret. Der blev rejst den kritik at
adgangsbilletten var for dyr.
KABF har været med til Naturens dag i Ejby gennem lige så mange år som vi har haft skolebigården der.
Poul Erik fortalte om turen til Heino Christiansen og hans forretning Bihuset hvor ca. 44 medlemmer deltog
og nød godt af Heinos kæmpe kagebord.
Sommerens samtaleemne:
Poul Erik tilføjede at neonikotinoider også bruges til andre ting end bejdsning af raps. Ammi fortalte at hun
også havde set underskriftsindsamlingen, men at Danmarks Naturfredningsforening kræver telefonnummer
og skriver at de vil kontakte folk.
Varroabehandling:
Snak om at der er få varroamider i år. Kristin Lassen fortalte at i skolebigården på Science var der meget få
(under 50 pr. familie), men at i en bigård på Amager var der mellem 200-1.800 varroamider pr. bifamilie.
Jonathan Edwards fortalte også at nogle af hans familier havde meget få og andre havde mange varroamider.

Ole Iversen fortalte at en anden biavlerforening havde droppet at bruge myresyre pga. usikkerhed. Kristin
spurgte til hvilken usikkerhed og Ole har efterfølgende oplyst at det var en misforståelse. Der blev spurgt ind
til hvad der sker med de familier som ikke behandles. Ammi svarede at de dør. Morten Westy
kommenterede at oxalsyre skal bruges når bierne sidder i klynge. Jonathan fortalte at han har været biavler i
28 år og han har aldrig mistet en familie pga. varroamider. Jonathan fortalte at oxalsyre ikke dræber mider
bag celleforseglingen.
Afsnit om Vokstavlen:
Villy kommenterede at i paragraf 14 står der at varsling af generalforsamling skal ske per post, så det er
måske et problem i forhold til vedtægterne hvis vi dropper det fysiske blad.
Inger opfordrede bestyrelsen til at være på forkant med situationen og få gjort klar til en vedtægtsændring så
paragraf 14 også dækker e-mail.
Bipest:
Snak om at blive registreret i CBR. Man skal selv gøre det. Inspektøren bruger også de gamle flytteattester
men med CBR er det så meget nemmere for inspektøren at finde de vigtige bigårde og få dem synet.
Spørgsmål om man bliver registreret hos CBR hvis man har udfyldt DBF’s spørgeskema, men det gør man
ikke.
Poul Erik foreslog at vi hjælper medlemmer med at blive registreret i CBR til medlemsaftener.
Apimondia:
Jonathan kommenterede at DK har en rigtig god behandling af varroamider i sammenligning med andre
lande. Et foredrag fra KABF/DBF om DBF’s strategi vedr. varroabehandling til Apimondia kunne være
godt.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab
Regnskab og budget blev delt ud til de fremmødte. Villy foreslog at regnskabet og dets status blev taget for
sig og budgettet for sig, hvilket blev godkendt.
Kassereren, Niels Bülow Max gennemgik regnskabet og fortalte at der mod sædvane ikke var blevet ført
indtægter for honningsalget i juni/juli.
Der kom spørgsmål fra salen om hvor meget der burde have været indtægtsført i juni/juli. Niels svarede ca.
6-7000 kr.
Ammi spurgte hvorfor Bybi slynger vores honning. Bestyrelsesmedlem Egon Lund Christensen svarede at
erfaringen er at det er bestyrelsen plus Tordenskjolds soldater som slynger honning og at det er derfor at vi
får hjælp af Bybi. Poul Erik fortalte at Bybi tager 3-4 kr. per kilo honning. Hvis vi leverer 100 rammer á ca.
2 kg så slynger Bybi de 200 kg og tager ca. 800 kr. for det. Man skal sælge halvdelen til Bybi hvis de
slynger for én. Den halvdel man sælger får man 30 kr. plus moms for.
Jonathan: Hvad sker der med rammevask? Niels: Rammerne køres til Heino i Bihuset.
Egon fortalte om at Bybi slynger honningen og at vi beholder en del af den og sælger resten til Bybi. Der er
et par hjælpere som kører tavlerne på Thomas’ trailer til Bihuset og senere henter dem igen.
Kan regnskab og status godkendes: Ja.
Budget: Niels gennemgik budgettet og Inger spurgte om det afspejler forslaget om en kontingentforhøjelse,
men det gjorde det ikke. Inger syntes at det lyder som en god idé med en mindre kontingentforhøjelse mod
at købe nyt udstyr. Egon: Vi skal overveje vores økonomi. Det lyder forkert at vi bruger alle

kontingentmidlerne til medlemsbladet. Vi er ikke færdige i bestyrelsen med at diskutere kontingentets
størrelse og de goder som vi kunne tænke os hvis vi fik flere penge ind. Fra salen kom et ønske om at man af
regnskabet kunne se hvor meget der kommer ind og hvor meget der bruges. Som det er, er det er et
nettoregnskab som ikke giver mange informationer, så det er svært for medlemmerne at komme med gode
idéer. Poul Erik: På sidste bestyrelsesmøde talte vi også om at vi gerne vil have mere gennemsigtelighed i
regnskabet. Ammi: Regnskabet har set sådan ud inden Viggo overtog det. Ole foreslog at skabe et overskud
på f.eks. 10.000 kr. Egon: Det lyder fint, men bestyrelsen er ikke nået dertil endnu. Ole: Udfordringen er at
et fast budget som er godkendt af generalforsamlingen låser bestyrelsen, så vi ikke kan købe f.eks. bidragter.
Leif Stark: Budgettet er en hensigtserklæring.
Budgettet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Morten Westy fremlagde selv sit forslag: At kontingentet hæves fra 55 kr. til 80 kr. Der har ikke været
kontingentstigning siden jeg (Morten, red.) startede mens alt andet er steget i pris. Der er snak om at
forskelligt udstyr trænger til udskiftning. Der er planer om at gå ned i antal bifamilier så indtægter fra
honning bliver nok mindre. Nogle bemærkninger? Ammi: Hvad sparer vi op til? Tommy Nordberg
Henriksen: Det er rettidig omhu at vi har pengene til når der sker noget. Stein: Kontingentet på 55 kr. var fra
dengang vi havde 100 medlemmer. Nu har vi næsten 400 medlemmer, så der burde ikke være brug for en
stigning. Inger: Forslaget er i tråd med idéerne om nyt materiel. Morten: Godt med lidt kapital til når
Tordenskjolds soldater ikke stiller op. Poul Erik: Det er i gode tider at man skal lægge til side til de dårlige
tider. Det er en opsparing. Stein: Hvad skal vi bruge et slyngerum til når vi ikke vil slynge. Poul Erik: Vi ved
ikke hvad I gør i Hvidovre, men vi tror at det vil være godt med et slyngerum til medlemmerne. Ammi: I må
ikke skyde med spredehagl. Kontakt de rette medlemmer og bed om lidt hjælp. Morten: Vi har prøvet
tidligere at gå direkte til folk og bedt om hjælp, men der kom ingen. De nye medlemmer har tit spurgt ang.
slyngerum - måske går de sammen. Mogens Hansen: Det fungerer super godt at medlemmerne er med til at
passe bierne på KVL. Tommy: Slyngning af honning i Ejby er et problem pga. strøm og vandforhold samt at
der er egne bier og fuldtidsjob. Vi har en forening med over 300 medlemmer og vi har ikke engang et
medlemslokale. Jørgen: Det giver ikke mening at betale ekstra til noget vi ikke ved hvad er. Inger: Budgettet
er ikke klart, men tillid til at bestyrelsen sætter nye ting i gang for pengene. Morten: Vi taler kun om 25 kr.
Når budgettet er i nul, så er der ikke udviklingsmuligheder. Egon runder af: Det er godt at der bliver stillet
sådan et forslag. Bestyrelsen er ikke klar endnu. Vi har brug for at formulere en god vision for foreningen og
diskutere hvad vi skal bruge pengene på. Vi skal have en god plan. Vi kan ikke gøre alle tilfredse, men vi
skal finde en mellemløsning, men det tager lidt tid. Vi vil diskutere videre i bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget med 14 stemmer for, 1 imod, og 10 hverken for eller imod.
5. Valg til bestyrelsen
Poul Erik, Niels og Egon genvalgt med klapsalver. Michael ønsker ikke genvalg. Ingen forslag fra salen.
Bestyrelsen har foreslået at Ole Iversen indtræder i bestyrelsen. Ole blev valgt med klapsalver.
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Leif Stark og Morten Westy blev begge genvalgt med klapsalver.
7. Eventuelt
Poul Erik: Et forsigtigt spørgsmål skal forslag ikke sendes ud til medlemmerne? Ole: Nej. Der står i
vedtægterne at forslag blot skal være formanden i hænde senest to uger inden. Ole: Bestyrelsen bør kigge
vedtægterne igennem og modernisere dem. Villy: Det kan ikke skade at kigge på dem. Ammi: Jeg har
forberedt mig lidt og læst sidste års beretning. Jeg har ikke bagt boller, men så havde jeg tid til at læse
beretningen. Sidste år kommenterede jeg (Ammi, red.) at medlemmer som ikke er med i DBF skal kunne
være med i KABF. Tak for at det nu er tydeligt. Ang. vedtægter, så bør det slettes det med at protokollen
skal fremvises en time før. Man kan jo se referaterne på nettet. Poul Erik: Ang. Danmarks

Naturfredningsforening og underskriftsindsamling så ville vi i bestyrelsen gerne have at DBF gik mere ind i
dette. Der er en undersøgelse i gang om fødevarer og pesticider. Vi ved ikke hvor historien ender, men det er
måske derfor at DBF ikke selv laver en underskriftsindsamling. Morten spurgte til kaffe og Poul Erik
takkede dirigenten og hævede generalforsamlingen.

Poul Erik Andersen

Kristin Marie Lassen

Villy Kristiansen

Næstformand

Referent

Dirigent

