Tårnby d. 25. januar 2018

Referat af generalforsamling I Tårnby-bi

Dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af stemmetællere
Valg af referent
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Godkendelse af budget
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Valg af bilagskontrollanter
Eventuelt

Da der er 5 fremmødte til generalforsamlingen ses lidt stort på formalia vedr. stemmetællere og dirigent.
Bjarne skriver referat.
Add. 4
Vi er nu 13 betalende medlemmer. Der er ikke holdt mange møder i året der er gået. Flere har henvendt sig
for at få opstillet bistader bl.a. HF Sommervirke og Irene som Viviann og Bjarne i øjeblikket har et stade
stående (vi håber der er nogen der kan overtage?). Vi har fået stillet et areal til rådighed af Tårnby
kommune, hvor vi har mulighed for at opbygge en bi-gård. Viviann arbejder forsat på at blive en del af
”skolen i virkeligheden” og herunder måske komme ind i Skolebotanisk have. Vi har søgt midler til ”andet
socialt arbejde” men fik afslag.
Jesper fortæller vedr. bi-gård. Der er søgt initiativpuljen, hvor foreningen har fået 20.000kr. Jesper har
henvendt sig til Københavns biavlerforening og der er nu indgået et samarbejde vedr. udstyr og
kursusvirksomhed. Der er undervisning i bi-gården hver torsdag for to hold af 5 deltagere. Der opstilles 4
stader på grunden og de opstilles, inklusiv bier, af Københavns biavlerforening. Der indkøbes et antal
dragter og værktøjskasser. Jesper arbejder fortsat også på en adgang til Skolebotanisk have til bi-gård,
insekthoteller og lignende. Der inviteres til forslag til hvad vi skal bruge de 20.000kr. til, og samtalen gik på
indkøb af en honningslynge af god kvalitet. Jesper indhenter priser.
Jesper har søgt yderligere 3 fonde – har fået afslag fra 1 og afventer svar fra det 2 øvrige.
Add. 5
Vi har 13 betalende medlemmer. Indtægt kontingent 975kr. Udgifter til Tårnby foreningsråd 400kr. og tryk
at et antal foldere 100kr. Således har vi nu 475kr. i kassen.
Bi-gården kører separat regnskab.
Vi skal sikre, at de der tilmelder sig kursus gennem Københavns biavlerforening som får praktik i Tårnby,
skal have betalt kontingent til Tårnby-bi.

Add. 6
Der er ikke indkommet nogen forslag.
Add. 7
Kontingentet holdes på 75kr.
Add. 8
Der er ikke lagt noget budget for 2018. Vi vil udarbejde et såfremt vi finder det nødvendigt.
Add. 9
Viviann er genvalgt.
Add. 10
Jesper genvalgt.
Add. 11
Lasse, Niels, Bjarne
Niels overtager posten som kasser.
Add. 12
Ingen valgt.
Add. 13
Tak for honning til Niels.
Når man har været biavler i 3 år, har man mulighed for at få uddannelse som kyndig biavler. Det kunne
flere medlemmer være interesseret i.
Referat
Bjarne

