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Generalforsamling RudeBi 2021, referat af møde via Zoom 

11 februar 2021 kl 18.00 – 19.15  

Genoptaget efter ZOOM afbrydelse i yderligere 15 minutter 

 

Deltagere: Bestyrelse (minus Tove) + foreningsmedlemmer via Zoom i alt 12 

personer. 

Bestyrelsens formand Ole indledte den utraditionelle generalforsamling med at 

byde velkommen til medlemmer, der havde gjort brug af invitationen til at 

logge sig på Zoom. 

Herefter fulgte mødet dagsordenen, der på forhånd var udsendt til alle 

medlemmer. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsens forslag, Bent Søgaard blev valgt: 

BS fastslog at indkaldelse til generalforsamlingen var foretaget i 

overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

2.Valg af referent 

Palle valgt som referent 

3. Formandens beretning 

Beretningen var på forhånd udsendt til alle medlemmer. Den blev fundet 

tilfredsstillende og godkendt uden kommentarer. 

4. Gennemgang af regnskabet 

Det reviderede regnskab, der også var udsendt til medlemmerne, blev kort 

gennemgået af kassereren.  

Specifikt blev der peget på honningsalget som var ca. 30% større end forrige år. 

Spørgsmål vedr. en større post til ’Afholdelse af møder’ blev forklaret med at 

beløbet også dækker udgifter til afholdte sommerarrangementer for alle 

medlemmer.  

Foreningens økonomi er styrket, hvilket tilskrives flere medlemmer samt 

reduceret forbrugsomkostninger p.g.a. Covid19 og fordi der blev købt ekstra 

ind sidste år  

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om at forhøjelse af kontingent for lokale medlemmer til kr. 

300 blev, efter en kort debat, godkendt. 



Rudersdal Biavlerforening, RudeBi 

Side 2 
 

 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke fremsat forslag til behandling fra foreningens medlemmer. 

Bestyrelsen efterlyste praktiske undervisere fra sidste års kursister. Der var 

positiv tilkendegivelse fra 2 af mødets deltagere som var med som kursister 

sidste år. Det tages som et godt tegn også for dem der ikke deltog. Det følges 

op når vi kommer i gang i skole-bigården. 

Ligeledes gav bestyrelsens forslag til en repræsentant for FlowHive brugere i 

bestyrelsen resultat. Ida Laug deltager gerne som observatør indtil videre i 

bestyrelsen. Vi kan så udvide bestyrelsen til næste års generalforsamling med 

en suppleant yderligere. 

7/8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg var; Kasserer (Eyvind Kornbech), Bestyrelsesmedlem (Freddy Sørensen) 

og 2. suppleant og tillige revisor (Bent Søgaard).  

Alle var villige til genvalg, hvilket blev tiltrådt af forsamlingen. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Formand (Ole), bestyrelsesmedlemmer (Hans 

og Palle) samt 1. suppleant (Tove), fortsætter i bestyrelsen.  

9. Eventuelt 

• Længere debat om hvornår vi kan begynde vores introduktionskursus og 

hvordan. Blandt andet blev det drøftet i hvilket omfang vi kunne gøre brug 

af DBFs instruktionsvideoer. Indtil videre fastholder vi vores dato i 

kalenderen 

• Spørgsmålet om nyt skur erkendte formanden at det alene var hans ansvar 

at få tegnet færdigt og få indsendt. Der var enighed i bestyrelsen om 

indretning og placering. Formanden lovede at få det gjort færdigt snart. 

• Der er aftalt møde i skole-bigården den følgende lørdag og det affødte 

spørgsmål til Freddy om hvornår vi skulle se til egne bier hvor Freddy 

foreslog en dag med lunere vejr snart for at se om de manglede foder. 

Forstyr bierne mindst muligt og prøv bare at løfte på stadet. Hvis for let så 

tilfør foder. Freddy forklarede tillige anbefaling om at skifte dronninger 

hvert andet eller senest hvert 3 år fra et nyligt afsluttet projekt i DBF.  


