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Ordinær generalforsamling i Rudersdal Biavlerforening onsdag d.19. 

februar 2020 kl. 1830 lokale 203 i Frivillig centret Mariehøj, Øverødvej 

246 A, 2840 Holte. 

Dagsorden efter vedtægterne 

Formanden bød velkommen og foreslog Bent Søegaard som dirigent 

1. Valg af dirigent: Bent Søegaard blev valgt og konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt, men for sent afholdt. Det 

havde ikke være muligt at få lokale til afholdelse før. Ingen 

protesterede mod afholdelsen af generalforsamlingen. 

2. Valg af referent blev Ole Vedsted-Jakobsen 

3. Formanden aflægger beretning: Ole Vedsted-Jakobsen aflagde 

beretning, som blev godkendt uden bemærkninger 

4. Kassereren Eyvind Kornbæk fremlægger det reviderede regnskab, 

som blev godkendt uden bemærkninger 

5. Fastsættelse af kontingent: Samme kr. 100 som tidligere blev 

vedtaget. 

6. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke modtaget nogen 

forslag  

7. Valg af bestyrelse: 

• Formand Ole Vedsted-Jakobsen på valg i lige år. Blev genvalgt. 

•   Kasserer Eyvind på valg i ulige år.  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

• Hans Beurling på valg i lige år. Blev genvalgt  

• Freddy blev på valg i ulige år.  

• Palle Eldblom blev valgt i stedet for Niels Munk som fratræder. Palle 

er på valg i lige år. 

• Tove Lefevre blev valgt som 1.suppleant. Tove på valg i lige år. 
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• Bent Søegaard 2. suppleant på valg i ulige år. 

• Bent Søegaard blev genvalgt som revisor (på valg hvert år). 

 

8. Eventuelt: Ordet frit  

• Freddy som er medlem af forskellige netværk heriblandt Hemingway 

klub 3 og Karen Blixen klubben bad om ordet, han ville høre, hvad vi 

ville sige til at han inviterede dem til at se vores bier og fortælle om 

bierne og Rude Bis aktiviteter. Der var stor tilslutning til at han gik 

videre med det 

• Hans rejste spørgsmål om en ”Rudebi-supporter-klub2, dvs. personer 

der ikke ønsker at avle bier men at støtte biavl. Emnet drøftes videre 

på næste bestyrelsesmøde. 

Formanden konstaterede generalforsamlingen for afsluttet og 

introducerede Peter Sjøgren som efter generalforsamlingen holdt et 

foredrag om Pollen. 

 Ole Vedsted-Jakobsen  

Beretningen er vedlagt 

 

 


