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Referat  
 

Generalforsamling i Hørsholm og Omegns Biavlerforening 
Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.30    
Mødelokalet i fritidshusest i Rungsted 

 

0 Dagsorden iflg. vedtægter 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent.  

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

5. Fastlæggelse af kontingent. 

6. Behandling af indkomne forslag . 

7. Valg af  

a. Kasserer og et bestyrelsesmedlem 1 

b. 2. suppleant 2 

c. Revisor og revisorsuppleant 3 

 

8. Eventuelt.  

 
1 Kasserer Mogens Snog og Finn Steno er på valg 
2 Sander Viscor er på valg.  
3 Søren Barslund og Bjarne Sørensen er på valg 

 

Ved generalforsamlingen deltog Ole Michael Jensen, Finn Steno Thygesen, Jens Blume Larsen, 

Knud Fynbo, Else og Ole Frydensberg, Peter Talmark, Jørgen Bendtsen, Liselotte Larsen, Kirsten 

Wielandt, Hans Kjærgaard, Allan Høyer, Mogens Snog, Morten Holm, Peter Sjøgren, Jacob Dyb-

bro, Ella Stubben, Henrik Petersen. 

 

1 Dirigent 
Ole Frydensberg blev valgt til dirigent. Ole konstaterer generalforsamlingen for lovlig indkaldt. 

2 Referent 
Jens blev valgt til referent. 
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3 Formanden aflægger beretning 
Ole Michael fremlagde beretningen. Beretningen er på vores hjemmeside samme sted som dette 

referat.  

Spørgsmål og drøftelse af konsekvens af en eventuel forurening af voksklubbens vokspulje. 

Formanden efterlyser personer til nogle af de opgaver vi gerne vil have løst. 

Beretningen blev godkendt. 

4 Regnskab 
Mogens fremlagde vedlagte regnskab. Regnskabet er revideret af Søren Barslund. 

Skolebigårdens voks er værdisat, men indgår ikke i driftregnskabet. 

Regnskabet godkendes. 

5 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 100 kr. Det blev vedtaget. 

6 Behandling af forslag 
Der var ingen forslag. 

7 Valg  
På valg i ulige år er kasserer samt ét bestyrelsesmedlem. På valg er:  

•  Mogens Snog, kaserer (villig til genvalg) 

•  Finn Steno Thygesen (villig til genvalg) 

De genvælges uden modkandidater.  

I ulige år skal endvidere vælges en 2. suppleant. På valg er 

• Sander Viscor (villig til genvalg) 

Sander genvælges uden modkandidater. 

Søren Barslund blev genvalgt til revisor og Bjarne Sørensen blev genvalgt til revisorsuppleant 

uden modkandidater. 

8 Eventuelt 
Peter Sjøgren foreslår vi gør mere ud af at søge sponsorater. 

Kommunen har holdt et møde for foreninger/institutioner som er interesserede i at benytte det 

gamle Jagt- og Skovbrugsmuseum. Det er staten som ejer bygningerne. Allan deltog og fortalte 

lidt om det. 

Ved skolebigården er der mangel på P-pladser ved større arrangementer. Det kan overvejes om en 

flytning til Arboretet er mulig. 
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Ole Michael skal til formandsmøde. Et af emnerne vil være nedgangen i vilde bier. Nogle organi-

sationer/personer fremfører det synspunkt at honningbierne truer de vilde bier. 

En organisation ved navn Plan Bi arbejder for at bedre forholdene for bier ved at indgå aftaler 

med landmænd, lokale erhvervsvirksomheder, kommunen, vandværker, rensningsanlæg, boligsel-

skaber. Den har hjemmeside og en Facebookside. 

Hørsholm Kommune har sat Fritidshuset til salg. Der kan p.t. bookes lokaler frem til sommer. 

 

Referent.  

Jens. 


