
REFERAT 

Generalforsamling i Hørsholm Biavlerforening
Onsdag den 24. februar 2021 kl. 19.00   
Teamsmøde pga. Corona restriktioner

0 Dagsorden iflg. vedtægter

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent. 

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag .

7. Valg af 

a. formand og to bestyrelsesmedlem 1 , dog tre bestyrelsesmedlemmer hvis 

forslag til vedtægtsændring vedtages.

b. 1. suppleant 2

c. Revisor og revisorsuppleant 3

8. Eventuelt. 

1 Formand Ole Michael Jensen, Hans Kjærgaard og Jens Blume Larsen er på valg
2 Kirsten Wielandt er på valg. 
3 Søren Barslund og Bjarne Sørensen er på valg

Ved generalforsamlingen deltog 21 medlemmer. Generalforsamlingen blev afholdt via Microsoft 

Teams.

1. Dirigent
Ole Frydensberg blev valgt til dirigent. Ole konstaterer generalforsamlingen er 

generalforsamlingen for år 2020 som skulle være afholdt i oktober 2020 jf. vedtægterne. Pga. 

restriktioner i forbindelse med Corona pandemien er vi i en Force Marjorce situation som vore 

vedtægter ikke tager højde for. Ole spørger om alle deltagerne kan acceptere at vi afholder 

generalforsamlingen nu og på denne måde. Det kan alle og Ole erklærer dermed 
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generalforsamlingen for lovlig. Ole tilføjer at lovligheden af generalforsamlingen for en god 

ordens skyld ville blive bekræftet på næste ordinære (fysiske) generalforsamling.

Ole bemærker at vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal, andre forslag og valg skal 

afgøres med almindeligt flertal.

2. Referent
Jens blev valgt til referent.

3. Formanden aflægger beretning
Ole Michael fremlagde beretningen. Beretningen udsendes og kommer på vores hjemmeside 

samme sted som dette referat. 

Hovedpunkterne fra beretningen er:

 Corona-situationen.

 Skolebigård.

 Vi har fået et foreningshus stillet til rådighed.

Det kaldes Naturhuset og vi deler det med Jagtforeningen og evt. med andre foreninger.

 Kursusaktiviteter.

 Medlemskontakt.

En særlig tak til Allan for det store og flotte arbejde med Bi-ord.

 Bestyrelsemøder og hvad der drøftes.

 Arbejdsgruppper.

 Medlemsarrangementer.

 Medlemstallet

Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev godkendt.

4. Regnskab
Mogens fremlagde vedlagte regnskab. Regnskabet er revideret af Søren Barslund.

Regnskabet godkendes. Regnskabet udsendes og kommer på vores hjemmeside samme sted som 

dette referat. 

Budget for år 2021 blev godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 100 kr. Det blev vedtaget.

6. Behandling af forslag
Forslag stillet af bestyrelsen til vedtægtsændring om at udvide bestyrelsen med to medlemmer. 

Forslaget er her vist med markering af ændringerne.
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§ 8. Foreningens ledelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse på  mellem  fem og syv medlemmer, som  alle  vælges for to år ad gangen,
således at formand og tre medlemmer vælges det ene år (lige årstal), og kasserer og to medlemmer vælges det
andet år (ulige årstal). Desuden vælges på lige årstal 1. suppleant til bestyrelsen og på ulige årstal 2. suppleant. 

Formålet med forslaget er at gøre det nemmere at få arbejdskraft til de forskellige opgaver der er i 

foreningen.

Forslaget blev debatteret, idet Robbie mener vi i stedet for udvidet bestyrelse skal fokusere på af 

få arbejdsgrupperne mere i gang. Efter debat spurgte dirigenten om bestyrelsen ville trække 

forslaget og vente med det til næste generalforsamling. Bestyrelsen fastholdt forslaget og det blev 

vedtaget med overvældende flertal. Denne formulering fordi der ved dirigentens forespørgsel ikke

var flere stemmer imod end den enkelte.

7. Valg 
På valg i lige år er formand samt tre (efter vedfægtsændringen) bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

• Ole Michael Jensen, formand (villig til genvalg)

• Jens Blume Larsen (villig til genvalg)

• Hans Kjærgaard (ønsker ikke genvalg)

Ole Michael og Jens genvælges uden modkandidater. 

Kirsten Wielandt vælges til bestyrelsen, der har været lidt rod i dette, da Kirsten blev valgt til 

bestyrelsen i år, men har haft betegnelsen suppleant. Nu er det på plads.

Peter Stærmose vælges til bestyrelsen.

I lige år skal endvidere vælges en 1. suppleant. Helle Ulriksfeldt vælges som 1. suppleant uden 

modkandidater.

Søren Barslund blev genvalgt til revisor og Bjarne Sørensen blev genvalgt til revisorsuppleant 

uden modkandidater.

8. Eventuelt
Ingen emner under eventuelt.

Referent. 

Jens Blume Larsen

Løs snak efter generalforsamlingen. 

Drøftelse af forslag til nyt logo, det nuværende logo lidt for utydeligt i forhold til vore dages 

forventninger. Originalen til det nuværende er en slags stempel som vores medlem Hugo Olsen, 

som var typograf, lavede. Både det nuværende og forslagene har gode kvaliteter. Helle fortalte om
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de overvejelser der ligger bag hendes forslag til logo, og forslaget får ros. Evt. kan vi have både et

nyt og det gamle logo.

Drøftelse af reolbord til skolebigården. Det kommer til at koste omkring 70.000 kr. at få det 

bygget af håndværkere. Vi har fået bevilget 11.000 kr. til materialer af Nordea-fonden. Vi kan 

søge andre fonde om yderligere. Allan kom med den tankevækkende betragtning af for 70.000 kr. 

kan vi købe over 100 magasinkasser.

Peter Kruse vil gerne deltage som aspirant ved et bestyrelsesmøde.

Peter Sjøgren fortæller han og ……. afholder et webinar om udvintring af bier.
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