
Referat fra KABF’s ordinære generalforsamling 2022 

INDKALDELSE TIL KABF’S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2022 

Onsdag d. 28. september 2022 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 (Rikke Højer Pedersen, stiller op).  
• Suppleant for 1 år. (Ole Samuelsen, modtager genvalg) 

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy, modtager begge gen-
valg).  

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. 14. september 2022.  

Bestyrelsen. 

 

Referat: 
 
I alt 20 medlemmer var mødt op til den ordinære generalforsamling 
 
Ad. 1): 
Morten Westy blev enstemmigt valgt som dirigent 
 
Ad. 2): 
Beretningen var udsendt inden afholdelse af den ordinære generalforsamling hvorfor forman-
den alene gennemgik udvalgte dele af beretningen. Beretningen fik enkelte kommentarer 
med hensyn til at vokstavlen nu ikke mere vil blive udsendt som et fysisk blad. Heriblandt at 
der kunne være et problem for de af KABF’s medlemmer der ikke har en e-mail, da de jo ikke 
kan modtage vokstavlen som et nyhedsbrev eller på anden måde få informationer fra KABF. 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 
Ad. 3): 
Rikke Højer Pedersen gennemgik regnskabet uden kommentarer eller spørgsmål fra de 
fremmødte, hvorefter at regnskabet kunne godkendes. 
 
Ad.4): 
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad.5): 
Formand Thomas Skall, genvalgt. 



Rikke Højer Pedersen, genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
Ole Samuelsen, genvalgt som suppleant. 
 
Ad.6): 
Revisor Leif Stark. Genvalgt. 
Revisorsuppleant Morten Westy. Genvalgt. 
 
Ad.7): 
Under eventuelt blev følgende punkter diskuteret: 

a) Kommunikation nu vokstavlen ikke længe planlægges at blive udsendt som et fysisk 
blad 

b) Tyveri i bigårdene og tyverialarm til KVL 
c) Nedlæggelse af en eller flere skolebigårde 
d) Andet 

 
Ad 7a): 
Årsagen til at bestyrelsen ønsker at opgive det fysiske blad ligger i de høje omkostninger, at 
formatet er outdated og besværligt at håndtere, der skal bl.a. findes en ny redaktør da Ulla 
Fogt efter mange års tro tjeneste stopper som redaktør med udsendelsen af næste Voks-
tavle. Samtidigt indeholder vokstavlen begrænset faktuel information udover information som 
lige så godt eller bedre kan ligge på fx Facebook eller hjemmeside. Bestyrelsen er desuden 
af den opfattelse at bladet ikke læses i samme omfang som tidligere og at mange (måske i 
sær yngre medlemmer) foretrækker et nyhedsbrev pr. mail.  
 
Til Info: Bladet udkommer sidste gang i november. 
 
Herunder et par bemærkninger fra de fremmødte medlemmer: 

• Hvad skal pengene anvendes til hvis bladet droppes? 

• Hjemmesiden er ikke opdateret og det er svært at finde oplysninger. 

• Hjemmesiden skal være nem at finde rundt i og ikke indeholde en masse ”plidder-
pladder”. 

• Bestyrelsen bør have lidt frie hænder til at bestemme hvilke platforme der anvendes til 
kommunikationen. 

• Pengene der spares ved at stoppe med udgivelsen af bladet kan evt. anvendes til be-
taling for en mere professionel opstilling af hjemmesiden. 

• Svært at finde nogen blandt KABF’s medlemmer der ved noget om hjemmesider. 

• Hjemmesiden bør udarbejdes af professionelle folk. 

• Der er meget arbejde for bestyrelsesmedlemmerne især med skolebigårdene. 

• Det er et spørgsmål om hvad man ønsker at kommunikere. Datoer kan fx slås op i 
skolebigårdene.  

• Datoer samt informationer om bi-sagkyndige og andre personoplysninger etc. er mere 
egnet til en hjemmeside. 

• Facebook er godt egnet til dialog og diverse spørgsmål medlemmer imellem. 

• DBF kan kontaktes for at høre om KABF kan koble sig på deres format med lokalfor-
eninger. 

• Evt. nøjes med at udgive Vokstavlen to gange om året, hvilket dog vil gøre det svært 
at få alle detaljer med. 

• Annoncere i aktivitetskalenderen i DBF-bladet. 

• Der var ikke mange af de fremmødte der virkeligt vil mangle bladet. 

• KABF skal fokusere på det vigtige som er at oplære nye biavlere og udbrede kendska-
bet til biavl i Danmark. 

• Samle information for KABF i DBF-bladet sammen med de andre lokalforeninger. 



 
Ovenstående skal ikke ses som en komplet oversigt over de kommentarer der blev givet ved 
mødet men derimod mere som et udpluk af meninger og kommentarer. 
 
Ad 7b): 
Der er konstateret indbrud i bigården på KVL hvor der er stjålet honning. Bestyrelsen efterly-
ser nogen der ved noget om installering af tyverialarm på staderne. 
 
Ad 7c): 
Grundet det store arbejde med at holde alle skolebigårdene kørende ønsker bestyrelsen en 
drøftelse af muligheden for at nedlægge én eller flere skolebigårde. 
 
Det vil være lettere at holde et færre antal skolebigårde for de få medlemmer der trofast mø-
der op. Det er dog Tordenskjolds soldater der dukker op hver gang. 
 
Der mangler deltagelse fra medlemmerne i det praktiske arbejde i skolebigårdene. Især de 
nye medlemmer falder fra efter de første fire aftner i skolebigårdene. Her ses størst frafald på 
KVL. Hvidovre Skolebigård oplever ikke samme problemer. Dette kan evt. løses ved at prak-
tikperioden forlænges til hele sæsonen. Understrege at det praktiske arbejde i bigårdene er 
en væsentlig del af uddannelsen til biavler. 
 
I stedet for at nedlægge skolebigårde kan man evt. skære i antallet af bifamilier. Amager har 
derfor kun fire stader, 2 trugstader og to opstablingsstader. 
 
Der blev talt om at en mentorordning, hvor nye medlemmer får erfaring sammen med en 
mere erfaren biavler, er en god ide. 
 
Ad 7d): 
KABF har små 100 kg honning i spande a ca. 18 kg til salg til 50kr/kg. Henvendelse til Tho-
mas Skall. 
 
 
Vinterarrangementer: 

• 6. december 2022: Julemøde med honningbedømmelse. 

• 10. januar 2023: Ole Kilpinen; Honninganalyser. 

• 28. februar 2023: Lotte Skovdal, Cremer og pomader. 
 
Mødet varede til kl. ca. 21:00. 
 
 
 
 
 
 

Morten Westy Thomas Skall Kristian Bang Andersen 
Dirigent Formand Referent 

 


