INDKALDELSE TIL KABF’S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2019
Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 19.30 afholdes den ordinære generalforsamling i Caféen,
Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Morten Westy 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 Bülov Max, modtager genvalg).
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Egon Lund Christensen, modtager genvalg).
• Suppleant for 1 år (Ole Iversen, modtager genvalg).
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy, modtager begge genvalg).
7. Eventuelt.
Der var 24 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen.
Mødet startede med at vi sang ”Nu er det længe siden”.
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Morten Westy og han blev valgt enstemmigt.
2. Thomas Skall fremlagde beretningen, som kan læses andetsteds i Vokstavlen. Efter beretning
fortalte Thomas om generalforsamlingen i 2015 hvor Viggo Jessen stoppede som kasserer, og at
Viggo og Ulla Jessen var blevet fejret og udnævnt til æresmedlemmer, - men vi fik ikke givet dem
sølvnålen, så nu skal det gøres… Viggo og Ulla fik sølvnålene under klapsalver. Morten Westy
spurgte om der var nogen som havde bemærkninger til beretningen? Arne Moss fortalte ang.
Jordbær & honningdag om 40 besøgende privat. Ammi Stein Pedersen fortalte om billede af børn i
for store bidragter. Slyngen i Hvidovre har været udlånt 35 gange og pressen 10 gange. Jarl
Korreman ville gerne høre om vores relationer til andre biavlerforeninger. Tårnby Biavlerforening
hedder nu Amager Biavlerforening. Amager BF er selvstændig på niveau med KABF, i modsætning
til Hvidovre BF som hører under KABF. Hvordan har vi hjulpet dem i gang? Thomas: De fik 2
bifamilier og 2 af vores trugstader. Poul Erik: De 2 trugstader var nogle som KABF havde fået af
Nordea for flere år siden. Morten: Kan beretningen godkendes? Den blev godkendt med klapsalver.
3. Niels Bülov Max gennemgik regnskabet, som kan ses andetsteds i Vokstavlen. Der er et overskud
på 596,95 kr., men der kommer 2.000 kr. ekstra fra Bybi, som de pga. en tastefejl ikke havde fået
overført inden regnskabsåret sluttede. Spørgsmål til regnskabet? Jarl: Ja, jeg har sendt spørgsmål
ang. de store poster for udgifterne til skolebigårdene… Niels: Rammevask: 3.428 kr., Valsning:
1.176 kr., Udstyr: 2.500 kr., Forsikring: 1.705 kr., Foder: 3.155 kr., Køb af dronninger: 3.281 kr.
Debat omkring at der er lidt penge fra Bybi som kommer senere (næste års regnskab) og som ikke
fremgår af dette regnskab. Jarl og Jens Hee Lindhardt var enige om at regnskabet ikke er
fyldestgørende pga. disse aktiver som ikke fremgår bortset fra at Niels fortæller om det. Tina
Kaffka Gershardt foreslog at regnskabet rykkes til 30. september. Jarl: Hvordan betaler vi Bybi for

slyngningen? Thomas: Vi betaler med honning. Afstemning: 18 stemmer for, 3 stemmer imod
regnskabet og 3 blanke stemmer.
4. Indkomne forslag: Ingen.
5. Valg af bestyrelse
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Poul Erik Andersen, modtager genvalg).
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Niels Bülov Max, modtager genvalg).
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Egon Lund Christensen, modtager genvalg).
• Suppleant for 1 år (Ole Iversen, modtager genvalg).
Alle valgt med klapsalver.
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy, modtager begge genvalg).
Begge valgt med klapsalver.
7. Eventuelt.
Ammi: Ridsede historien op om Hvidovre BF. og efterlyste hjælp til at inddrive kontingentet hos de
medlemmer, som kun er medlem af KABF. Niels: Jeg sender en rykker på mail, men hvis der ikke
er en mailadresse, så bliver folk ikke rykket. Thomas: Ang. slyngen i NV, er der så nogen som ved
hvordan det går med udlånet af den? Egon Lund Christensen og Viggo: Det ser ud som om det går
godt. Jens: Hvordan fungerer det med kontakten til sygdomsinspektøren (ang. bipest)? Thomas: Vi
har et godt samarbejde med Sven Branner, og da der for nogle år siden var udbrud af bipest, så fik
Sven medlemsregisteret, samt at han går rundt i området og spørger folk. Jens: Fik først synet sin
bigård efter 2 år, og mente at Sven burde få mere hjælp af kyndige biavlere… Kristin Lassen og
Jonathan Edwards fortalte at de har synet bigårde for Sven.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden med kaffe og Pia Enemærke Becker’s hjemmebagte
boller.
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