
 

 

Referat fra Amager Biavlerforenings ordinære generalforsamling 

den 31. Marts 2022. 

 

1. Valg af stemmetæller. 

Victor valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Victor valgt. 

 

3. Valg af dirigent. 

Ingen valgt - kasserer varetager opgaven. 

 

4. Formandens beretning. 

Formanden for foreningen har ikke haft mulighed for at deltage i foreningens drift, men i 
stedet har resten af bestyrelsen løftet opgaven i fællesskab. 

Kursus og medlemsmøde har været afholdt i det omfang som coronaen har tilladt. 

Den store slynge i slyngerummet gik desværre i stykker og ville være dyr at reparere. 

I stedet tilbød Ole at ombytte den med en mindre, og den er vi rigtig glade for. 

Opvaskemaskinen måtte også repareres. De vinger der slynger vandet rundt var slidt op og 
blev skiftet. 

Foreningens sidste møde i slutningen af oktober bød på gode diskussioner om forskellige 
emner. 

Herunder ikke mindst tilbuddet fra Tårnby kommune om at slyngerummet kunne lejes for kr. 
6.000,- plus vand og el. 

Der var enighed om at økonomien i dette var for dårlig til at tilbuddet kunne benyttes. 

Endvidere blev det senere bekræftet, at foreningen samtidigt ville miste status af 

folkeoplysende forening, og derfor ville miste en række fordele. 

Vi får nye naboer i huset, idet kaninavlerforeningen også flytter ind. 

Medlemstal.Foreningen har pt 33 medlemmer - 19 via DBF og 14 som lokalmedlemmer 

Vi har fået en forespørgsel fra kollegerne i Malmø om vi vil deltage i et fælles 
infomationsmøde i efteråret. - Lave et oplæg på 45 minutter og så efterfølgende 
diskussion.Kassereren spørger til om udgifter dækkes af foreningen - en ramme på kr 1000,-
Denne ramme blev godkendt. 

Så har vi igen tilmeldt os kommunens arrangement - stjerner i natten, som holdes fredag 
den 3/6 fra 17-22. Emnet er FN's 17 verdensmål. Vi søger deltagere til inspiration og lave 
plancer etc? 

Det er mit håb, at vi her efter corona udfordringen igen kan få en god sæson med et 
passende antal aktiviteter. 

Og opfordre til at medlemmer stiller op til bestyrelsesposter. 

Formandens beretning godkendt. 

5. Regnskabsaflæggelse for 2020 og 2021. 



Årsagen til godkendelse at to regnskabsår begrundes med, at der i 2021 ikke blev afholdt 

generalforsamling pga. Covid-19. 

Begge regnskaber blev godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag indkommet. 

 

7. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingent uændret. 

 

8. Godkendelse af budget. 

Budget 2022 kan blive påvirket af en evt. flytning fra Tømmerupvej 34. 

Budget godkendt. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Formand: Kurt Forslund valgt. 

Kasserer: Poul Holmø Thomsen valgt. 

Næstformand: Hans-Ole Sparby 

2 bestyrelsesmedlemmer: Ole Iversen og Carsten Victor Rasmussen valgt. 

2 suppleanter: Per Lohmann Poulsen og Mogens Østergaard Larsen valgt. 

Revisor: Morten Beyer Westy valgt. 

 

10. Eventuelt. 

- Besøg i hos Malmöortens biodlarförening. Koordineres af Poul og Ole. 

- Deltagelse i “Stjerne i Natten” - FNs 17 verdensmål 3. Juli 2022 - Drøftes senere. 

- Deltagelse i sidste kursusdag på Landbohøjskolen. Morten og Kurt deltager.  

- Bigårdsansvarlig: Kurt og Ole. 

- Lions bier i Søvang: Koordineres mellem Kurt og Victor. 

- Første møde i bigården 21. April 2022 kl. 19:00. 

 

 

Referent 

Carsten Victor Rasmussen. 


