Østfyns biavlerforrenin.v
Refoerat Generalforrsamlin. dv16/11-2017v

Frrmandindenv Åse Dunsmrse bød velkrmmenv
1v Ole Ulsø blev forreslået srm diri.ent fora bestyrelsen, r. mrdtr. val.et, blev val.t, uden
mrdkandidatv Ole krnstaterede .eneralforrsamlin.en var lrvli.t indvarsletv
2v Val. afo refoerent: Karsten Jensenv
Val. afo stemmetællere: Lrte Kirkemre r. Hans Peter Paulsenv
3v Bestyrelsens beretnin., blev rplæst afo Åse, beretnin.en vedla.tv
4v Re.nskabet blev .ennem.ået afo forrenin.ens kasserer, re.nskabet vedla.tv
Ole val.te at ta.e bestyrelsens beretnin. r. re.nskabet tl afostemnin. under etv
Der var li.e et par spør.smål fora Bjarne Jør.ensen, rm hvad der blevet drøfet på 2 møder, srm
forrmanden r. næstfrrmanden havde delta.et i, i forrbindelse med DvBvFv Dertl svarede Åse, at
det havde været rfentli..jrrt i Tidsskrif forr Biavl, umiddelbart efer mødernes afrldelsev
Bjarne var inde på, at vi skulle se rm der kunne foasthrlde nye, be.yndende biavlere, på en
bedre mådev
Bestyrelsens beretnin. r. re.nskab blev .rdkendt med applausv
5v Val. afo bestyrelsev
På val. var: Claus Leifoermann, Åse Dunsmrse r. Carsten Grevev Alle blev .enval.tv
Val. afo bestyrelses suppleantv Lars Wilhelmsen blev .enval.tv
6v

Val. afo revisrr r. revisrr suppleant v
På val. var: Jør.en Lykke.aard r. Benny Piezak, be..e blev .enval.tv

7v

Prrflerin. afo uddannelsesstøte i ØvBvFv, blev afovist afo diri.entenv Det må ta.es rp i bestyrelsen, det er ikke en .eneralforrsamlin.sbeslutelsev Bestyrelsen havde ta.et det med, forr at
.øre rpmærksrm på at der fndes en prlitk rm tlskud i forrenin.env

8v

Frrsla. fora forrenin.ens medlemmer:
Karsten Jensen, havde ind.ivet et forrsla., rm at hæve krnt.entet tl 85 krv Diri.enten afoviste
forrsla.et, da det lå i bestyrelsens re.iv Frrsla. vedla.tv

9v Evtv
Drøfelse afo uddannelsstøtev Flere kyndi.e biavlere, r. ikke den .amle .ardev Det ville være
rart, hvis der er nye biavlere, der kunne tænke si. , at uddanne si. tl kyndi.e biavlerev
Bjarne uddybede det ,det er lidt peberet, at ta.e et kursus, kursus.ebyr, tabt arbejdsforrtjeneste, kørselv a kurset li..er i arbejdstden hrs medarbejderne fora Århus Universitetv
Støten tl en uddannelse srm kyndi. biavler, skal ikke være betn.et afo, at foå hele den økrnr –
miske del afo betalin.en, afo forrenin.env Det at være Biavler, det en Bibeskæfi.else, indtl
man rver.ård tl at have bier srm sit erhvervv
Der var lidt prrblematk, hvem der strd forr krrrdinatrn afo bestøverv De sidste år har det
været Trmmy Brødbæk, Går ud fora, at Trmmy forrtsat vil være krrrdinatrr forr at
udsæte bier tl bestøvnin.v
Frr at være på den sikre side, forreslås, ved bestøvnin., r. rpretelse at der rpretes en krntrakt,
hvrr der er an.ivet mæn.den afo bifoamilier, samt pris prv stadev

Grønt Råd: ?

Der var ind.ivet 16v HONNINGER tl bedømmmelsev De var .rde hver forr si.,
Men den bedste Hrnnin. krm fora : Knud Andersen. 2017v

Sammen med kafe r. LAGKAGE var der amerikansk lrteri, alle vandt, nr.le mere end andrev

Refoerent: Karsten Jensenv

