
Tårnby-Bi 
 
      Tårnby 01 feb. 2019 
 
Referat af: 
Ordinærgeneralforsamling 
Afholdt på Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup 
Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 19:00 
 
For Tårnby Bi, cvr.br.: 38996886 
 
Efter vedtægterne, er der onsdag d. 30. januar afholdt Ordinær Generalforsamling i Tårnby Bi. 
 

1. Valg af Dirigent, 
a. Morten Westy, blev forslået og valgt. Der var ingen imod forslaget. 
b. Dirigenten startede med konstatering af, at indkaldelsen herunder, måden og dato for var i 

overensstemmelse med vedtægterne. 
c. Indkaldelsen blev godkendt. 

 
2. Valg af referent 

a. Peter Haupt, blev foreslået og valgt. Ingen var imod forslaget. 
 

3. Registrering af fremmødte / fuldmagter 
a. Af stemmeberettiget var: 

i. 13 medlemmer (mødt op) 
ii. 3 godkendte fuldmagter 

1. I alt 16 stemme 
 

4. Valg af stemmetællere 
a. Poul 
b. Brian 

 
5. Formandens beretning 

Formand Jesper Johnsen fremlage beretningen, som er vedlagt, og ligger som download på 
foreningens hjemmeside. 
Der var et par få spørgsmål hertil, og herefter blev Formandens Beretning godkendt. 
 

6. Regnskab 
Regnskabet blev aflagt ved kasserer Niels Frederiksen. Regnskab ligger ligeledes til download på 
foreningens hjemmeside. 

a. Foreningens økonomi er fin, men et overskud på kr. 12.100, - og et tilgodehavende på kr. 
2.000, - hos Bihuset i Tappernøje 

b. Foreningen har desuden kr. 20.000, - til gode hos Friluftrådet, hvor der skal findes 
anvendelse, da beløbet ikke udbetales kontant, men ved brug i foreningen. 
Det blev bemærket at der manglede et budget for 2019. Kasseren kunne dog mundligt give 
det. Medlemmerne var dog enige om at godkende regnskabet, med kommentar til, at der 
udarbejdes et budget for 2019. Regnskab godkendt 

 
 
 
 
 



7. Indkomne forslag, 
a. Vedtægtsændringer i Tårnby Bi. Tårnby kommune har ved møder med Tårnby Bi, under 

slynge sagen, bemærket at vedtægter trængte til at blive opdateret, så de afspejler en aktiv 
forening. På baggrund af denne anbefaling, havde bestyrelsen udarbejdet en opdateret 
udgave af vedtægterne. 
Alle vedtægtsændringer, på nær §8, stk. 3, i forslaget til vedtægtsændringer, blev vedtaget. 
Forslaget om at lades §8, stk. 3 udgå faldt. Alle punkter blev gennemgået og diskuteret på 
generalforsamlingen, og det var en enig generalforsamling vedr. alle ændringer med 16 for 
og ingen imod. 
De nye vedtægter ligger på foreningens hjemmeside, og er hermed gældende fra 
generalforsamlingens afslutning kl 20:19. Foreningens nye navn er Amager Biavlerforening. 
 

b. Bestyrelsens forslag til oprettelse af et Slynge Laug. 
Slynge Laug, vil være en forening under Tårnby Bi (Amager Bi), som vil varetage slyngning af 
medlemmers honning. 
Grundet af at foreningen er en Folkeoplysende forening, og modtager midler fra stat og 
kommune, er det ikke tilladt for foreningens medlemmer at benytte slynge udstyr i Tårnby 
Bi, med formål at sælge honning til egen indtægt. 
Tårnby Kommune har derfor tilbudt at vi lejer lokaler, i ny forening som ikke er en 
folkeoplysende forening.  
Bestyrelsen fik mandat til at oprette et Slynge Laug, og overføre Aktiver i form af slynge og 
andet udstyr til det nye slynge laug, så medlemmer kan benytte dette. 
 
Der udsendes en information til foreningen, når dette er gjort. Slynge Laugets bestyrelse 
afspejler Amager Biavlerforenings (Tårnby Bi) siddende bestyrelse. 
 

8. Godkendelse af Budget. Der var ikke udarbejdet budget for 2019. Som nævnt under pkt. 6, 
Regnskab, vil der blive udarbejdet et budget, og fremsendt medlemmerne. 

 
9.  Valg af bestyrelse,  

a. Valg af formand, Jesper Johnsen modtager genvalg, dette blev godkendt, 16 for. 
b. Valg af næstformand, Torben Have modtager genvalg, dette blev godkendt, 16 for. 
c. Valg af kassere, Niels Frederiksen modtager genvalg, dette blev godkendt, 16 for. 
d. Valg af bestyrelsesmedlem, Lasse ønsker at udtræde.  

i. Bestyrelsen foreslår Morten Westy, Morten Westy blev valgt, 16 for. 
e. Valg af bestyrelsesmedlem, Peter Haupt modtager genvalg, dette blev godkendt, 16 for. 
 

10.     Valg af bilagskontrollanter (revisor). Poul Thomsen og Brian blev enstemmigt valgt 
 

11.     Eventuelt, nyt logo. Jesper fortalte om foreningens nye logo, som vil være tilgængeligt på 
hjemmesiden i løbet af foråret. 

 
Den ordinære generalforsamling blev afsluttet kl 20:19. Dirigenten takker for god ro og orden ☺ 
 
 
Amager den. 01 feb. 2019 
 
_______________________.                                                                 ___________________________ 
Dirigent, Morten Westy                                                                          Formand Jesper Johnsen 
 
_______________________ 
Referent, Peter Haupt 


