Ordinær generalforsamling i Ruderdal Biavlerforening
torsdag den 28. februar 2019 kl. 18.30 i Frivilligcenter Mariehøj.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent - Ole Vedsted-Jakobsen, som konstaterede at indkaldelsen var rettidigt indkaldt, men
ikke helt på det tidspunkt der er forudsat i vedtægterne.
Der var trods dette enighed blandt de fremmødte om at afholde generalforsamlingen.
2. Valg af generalforsamlingssekretær - Palle Eldblom
3. Beretning - fremlagt af Hans Beurling - godkendt uden bemærkninger
4. Regnskab - fremlagt af Eyvind Kornbeck - godkendt uden bemærkninger
5. Fastsættelse af kontingent - forslag om at fortsætte uændret - godkendt
6. Indkomne forslag - ingen forslag indkommet
7. Valg af bestyrelse.
• Formand:
Hans Beurling, der ønskede at fratræde, afløstes af Ole Vedsted-Jakobsen. Alle takkede Hans for den
store indsats for at få foreningen op at stå og understregede vigtigheden i at han fortsat var en del af
foreningen, trods det nye hus i Sverige

•

Kasserer:
Eyvind Kornbeck genvalgt.

•

Bestyrelsesmedlemmer:
Hans Beurling
Freddy Sørensen - genvalgt
Niels Munk-Jensen - genvalgt

•

Revisor/suppleant:
Bent Søgaard - genvalgt

8. Eventuelt:
1) Eyvind bragte et spørgsmål om bankskifte på banen.
Havde konstateret at foreningen nuværende bank har høje bankgebyrer og der kan spares en del
ved skift til anden bank.
Det blev besluttet at beholde den nuværende bankforbindelse da omkostninger og besvær ved
bankskifte vurderes større end besparelserne.
2) Foreningen har oprettet et domæne: Rudebi.dk.
Der efterlyses en person med interesse i at etablere og vedligeholde en hjemmeside for foreningen.
Det blev fra flere sider understreget at hjemmesiden fik en enkel opbygning.
En vigtig del af hjemmesiden skal være en møde- og aktivitetskalender. OVJ har kontakt til en der
for få penge, kunne lave en hjemmeside der var nem at opdatere. Den skal også linkes til vores
FaceBook profil.
3) Den afgående formand efterlyste et bredere socialt engagement omkring foreningen. Hvordan
medinddrager vi nye medlemmer i det løbende arbejde med at holde skole-bigården i gang?
a)

Med sociale events, afslutning af møder med kaffe, sandwich og mjød?

b) Uddelegering af ansvaret for tilsyn og drift af foreningens bistader på foreningens medlemmer?
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4) Vedr. forårets kursus for nye medlemmer: Der er indtil nu tilmeldt ca. 15 kursister til
introduktionskurser i foråret.
Første kursusdag er fastlagt til d. 4. april. Instruktører efterlyses.
5)
Flørsholms biavlerforenings blad håber vi fortsat, vi kan få rundsendt fra Fians, som også
er medlem der.
6)
Vedr. fælles transport til Tappernøje aftales det, at der skrives ud til medlemmerne, hvis
man havde tænkt sig at køre derned, så vedkommende evt. kunne medtage til flere ved samme
lejlighed
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