
Rudersdal Biavlerforening, Rude Bi 
Dato 7-2-2023 

Side 1 

 

Referat af generalforsamling 2023 i Rudersdal Biavlerforening  
 
Tidspunkt: Torsdag d. 2. februar 2022 kl. 19 00  
 
Sted: Mariehøj Frivillig Center, lokale 206  
 
Dagsorden efter vedtægterne: 
 
Formand Ole Vedsted-Jakobsen(OVJ) bød velkommen til de ca. 12 

fremmødte 

 

1. Valg af dirigent: Bent Søegaard blev valgt 

2. Valg af referent: OVJ blev valgt 

3. Formanden aflagde beretning mundtligt: Se vedlagte beretning. 

Som blev godkendt.  

Dog var der en del bemærkninger Blandt andet til, at vi havde 

reduceret antallet af stader, som var foreningens væsentligste 

indtægtskilde, hvorfor man fremover måtte forvente en vis nedgang 

i indtægterne. Dette kunne Freddy dog afkræfte vi havde i år 140 kg 

honning. Det kan vi også forvente fremover selv med det lidt mindre 

antal stader. Det blev også nævnt, at der burde være en der tog sig 

af Flow Hide stadet, så det ikke gik til. Hvortil bestyrelsen svarede, at 

der desværre ikke var fundet nogen i medlemskredsen, der ville tage 

sig af det. Der arbejdes dog fortsat på at finde en. 

4. Kassereren fremlagde ikke regnskab, idet han var blevet 

forhindret. I stedet fremlagte Bent det af ham reviderede regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent: de 100 kr. som er en del af pakken af 

medlemskab fra Danmarks biavlerforening fastholdes, ligesom de kr. 

300 der er vores lokalmedlemskontingent også fastholdes. 

6. Behandling af indkomne forslag: Ingen er modtaget ved GFs start 

7. Valg til bestyrelsen:  
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Bestyrelsesmedlem 3 Freddy Sørensen ville gerne overlade posten til 

en anden, hvis der var noget der ville stille op. Det var der ikke så 

Freddy blev genvalgt 

Bestyrelsesmedlem 4 Mads Chr. Christensen blev genvalgt 

Kasserer Eyvind Kornbech blev genvalgt 

Suppleant 2 forblev ubesat 

Formand Ole Vedsted-Jakobsen Ikke på valg – på valg i 2024 

Bestyrelsesmedlem 1 og 2 Ida Laug og Bent Søegaard- Træder ud af 

bestyrelsen I stedet for Bent indtræder Lars i bestyrelsen med 

ansvar som webmaster og sekretær og Tove indtræder i stedet for 

Ida på plads 1 

Revisor Bent Søegaard - Standser efter 2023 

 

8. Eventuelt:  

A. Bestyrelsen foreslår, at der vælges et festudvalg, der udelukkende 

står for afholdelse af diverse fester eller arrangementer som 

sommerfest, julearrangement, og hvad de ellers kan finde på. 

Camilla og Pia meldte sig som arrangører af indtil videre 

sommerfest. Tove tilbød at bistå. 

B. Til byggeudvalget Tillige foreslås det, som nævnt i beretningen, at 

der vælges et byggeudvalg til at tage sig af byggeriet af vores nye 

depot og møderum. Der blev ud over Hans Beurling og Ole Vedsted-

Jakobsen også valgt Frank Hedlund 

 
Referent: Ole Vedsted-Jakobsen 


