
INDKALDELSE TIL KABF’S ORDINÆRE 

GENERALFORSAMLING 2020  

Onsdag d. 23. september 2020 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:  

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

• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Ole Iversen, hidtil suppleant stiller op).  

• Suppleant for 1 år.  

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy, 

modtager begge genvalg).  

7. Eventuelt.  

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden 

Thomas Skall, Philip de Langes Allé 7A, st. tv. 1435 København K, e- 

mail: thomas@skall.dk, i hænde senest onsdag d. 9. september 2020.  

Protokollen er fremlagt fra kl. 18.30.  

Bestyrelsen  

--------------- 

Der var 22 medlemmer ved generalforsamlingen. 

Mødet indledtes uden den sædvanlige sang – af hensyn til Corona 

beskyttelse ligesom den sædvanlige servering suspenderet. 

 



 

1. Bestyrelsen foreslog Morten Westy – der enstemmigt blev valgt til 

dirigent. 

 

2. Thomas Skall aflagde bestyrelsens beretning – den var under hensyn 

til den hærgende Corona-pandemi – kort. Beretningen trykkes i 

Vokstavlen og lægges på vores hjemmeside. Efter de afsluttende 

bemærkninger fik Ammi og Stein overrakt DBF’s sølvnål. Sølvnålen 

kan lokalforeningerne uddele til medlemmer som har gjort en særlig 

indsats for biavlen i lokalområdet. Det har netop Ammi og Stein 

gjort i flere årtier – gennem arbejdet med Hvidovre.  

 

Beretningen blev godkendt med klapsalve. 

 

 

3. Niels Bülov Max gennemgik regnskabet – post for post og forklarede 

hvordan regnskabet nu indeholder det tilgodehavende beløb fra sidste 

slyngning hos Bybi. 

 

Regnskabet blev godkendt med klapsalve. 

 

 

4. Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

5. Valg til bestyrelsen 

a. Thomas Skall blev genvalgt som formand for de næste 2 år. 

b. Ole Iversen blev valgt til medlem af bestyrelsen for de næste 2 

år. 

c. Rikke Højer Pedersen blev valgt som suppleant for det næste 

år. 

 

 

6. Valg af revisorer 

a. Leif Stark og Morten Westy blev begge genvalgt som revisor 

hhv revisorsupleant. 

 



7. Eventuelt:

• Ammi Stein Pedersen takkede for sølvnålen. Ammi har tillige

udarbejdet et forslag til opdaterede vedtægter. Thomas takkede for

forslaget og lovede at bestyrelsen ser på forslaget.

• Poul Erik Andersen opfordrede til at en der har talent for

redigering af hjemmesiden melder sig.

• Mogens Grundal Hansen bad om at frugtpressen bliver repareret

• Arne Moss foreslog at der etableres lys i huset i Ejby. Egon Lund

Christensen kunne fortælle om det lys som Villy Iversen har

fundet hos T. Hansen og fortalte at det vil han foreslå bestyrelsen

at vi indkøber.

• Thomas Skall fortalte om egne og om 2 andre medlemmers

oplevelser med en tyv der tager honning- og eller fodertavler.

Opfordrede medlemmer der har stader som er placeret på steder

hvor der ikke er konstant overvågning, om at tjekke at der nu også

er tilstrækkeligt foder til bierne.

Thomas Skall takkede for god ro og orden og takkede Morten Westy for 

varetagelse dirigenthvervet. 

Morten Westy Thomas Skall Egon Lund Christensen 

   Dirigent    Formand Referent 




