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 Referat af generalforsamling 2022 i Rudersdal Biavlerforening  
 
Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 19 00  
Til stede var 14 
Ida havde meldt forfald på grund af Corona  
 
Generalforsamlingen fandt sted i Mariehøj Frivillig Center: 
 

1. Ole Vedsted-Jakobsen bød velkommen og foreslog jævnfør 
vedtægterne Bent Søegaard som dirigent, som blev valgt. 

 
2. Bent overtog derefter dirigenthvervet og foreslog OVJ til referent, 

som også blev valgt. 
 

3. Formanden aflagde beretning som er vedlagt. Der var en del dialog 
om beretningen. Blandt andet blev der spurgt ind til, hvorfor 
FaceBook ikke blev brugt mere aktivt i foreningen. Dette emne blev 
udskudt til under eventuelt. Et andet emne som ikke var omtalt var 
vores skur. OVJ redegjorde for forhistorien med kommunens 
principielle godkendelse af et skur på visse betingelser. Blandt andet 
at det ikke måtte belaste naturen, og at det skulle bygges i samme 
materialer som naturlejepladsens inventar. Skurets mere 
detaillerede skitser og indretning er behandlet på et af de seneste 
bestyrelsesmøder og vil blive indsendt til kommunen snarest med 
henblik på at få byggetilladelse. Skuret er ca. 12-14 m2 og foreslås 
placeret langs den sti, hvor vores stader står, blot er det ca. 10 m 
længere mod syd og placeret på samme side som staderne. Der blev 
nævnt en byggepris i størrelsesordenen på ca. 100 t. kr. Finansiering 
af dette er ikke afklaret. Herefter blev beretningen godkendt. 

 

4. Kassereren Eyvind Kornbeck fremlagde det af revisor Bent Søegaard 
reviderede regnskab som vedlægges beretningen. Til regnskabet 
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knyttede Eyvind den kommentar, at der under posten ”køb af 
materiel på kr. 16.345”, som afveg ganske meget fra det forrige års 
regnskab, var køb af Flow Hive stade til ca. 8.000 samt nye 
stadekasser, rammer og andet materiel. Tillige skal fremhæves at 
honningsalget er steget ganske meget, og bidrager til det gode 
resultat med et overskud på kr. 4.454 og en bankbeholdning på kr. 
22.310. Herefter blev regnskabet godkendt 

5. Fastsættelse af kontingent blev vedtaget så medlemmer af 
Danmarks Biavlerforening (DBF) fortsat betaler kr. 100 i kontingent 
til klubben, medens medlemmer, der ikke er med i DBF, betaler kr. 
300 for lokalmedlemskab. Det blev kort drøftet, om der var 
baggrund for at hæve sidstnævnte yderligere. Der var enighed om at 
det lige nu ikke var aktuelt. Herefter blev kontingenterne vedtaget. 

6. Behandling af indkomne forslag blev behandlet sammen med valg til 
bestyrelsen. 

a. Bestyrelsen indstillede, at der vælges et ekstra medlem til 
bestyrelsen, med ansvar for at materiel i bigården og vores depot er 
i orden. Valgperiode 2 år – Vælges ulige år.  Bestyrelsen pegede på 
Mads Chr. Christensen. Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
Foreningens vedtægter §8 ”Foreningens ledelse” tilrettes i 
overensstemmelse hermed.  

 

b. Hans Beurling foreslås tildelt en æresmedlemspost i bestyrelsen i 
indtil videre 5 år sluttende ved GF i 2028. Hans modtager posten 
dog med nogen protest. Forslaget blev herefter enstemmigt 
godkendt. Foreningens vedtægter §3 ”Medlemsskab”- tilrettes med 
generel bestemmelse om tildeling af æresmedlemsskab. 
 
Begge ovenstående vedtægtsændringer er besluttet umiddelbart i 
forbindelse med generalforsamlingen jvf. § 5 
”Generalforsamlingen”.  
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7. Valg til bestyrelsen 

Formand Ole Vedsted-Jakobsen på valg 2022, stillede op til genvalg og 
blev valgt. 

Bestyrelsesmedlem 1 Hans Beurling på valg 2022 ønskede ikke genvalg. 
Ida Laug blev valgt til denne post. 

Bestyrelsesmedlem 2 Palle Elblom på valg 2022 ønskede ikke genvalg. 
Bent Søegaard blev valgt til denne post. 

Bestyresesmedlem 4 (ny post) Mads Chr. Christensen indvalgt.    

Suppleant 1 Tove Lefevre Danstrup på valg 2022, stillede op til genvalg og 
blev valgt. 

Revisor Bent Søegaard på valg 2022, stillede op til genvalg og blev valgt. 

 

Følgende var ikke på valg i 2022: 

Bestyrelsesmedlem 3 Freddy Sørensen. 

Kasserer Eyvind Kornbech 

Følgende poster er ubesat: 

Suppleant 2 samt revisorsuppleant.d      

 

9. Eventuelt: Under dette punkt tog vi emnet op om hjemmeside og 
Facebook. Som nævnt blev der nogen diskussion af, hvorfor vi ikke 
benyttede de sociale medier specielt Facebook mere i vores 
kommunikation til medlemmerne. 
Rudebi Facebook gruppe eksisterer, men bliver ikke nok benyttet. 
Årsagen er naturligvis at de fleste af de ældre medlemmer, som også står 
for instruktion og undervisning ikke er på Facebook.  
De unge som ofte er en del af dem der bliver undervist opfordres til at 
benytte Facebook til dette, så vi når ud til alle medlemmer. 
Ida var i første omgang udpeget til dette, men andre må meget gerne 
lægge ting op også. Thomas Eskesen, som hidtil har været ansvarlig for 
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gruppen, må sørge for at alle medlemmer (og kun medlemmer) får 
adgang til den. 
 
Herefter takkede formanden for dirigentens gode indsats og takkede de 
fremmødte for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen var 
overstået.  
 
Formand Ole Vedsted-Jakobsen  
 


