
 
         Generalforsamling 2.4.17 

Formandens beretning 

Foreningen er gået ind i en ny rolle som avlsforening, fra i årevis at have haft ø-parringsstationer 

som omdrejningspunkt. Som bestyrelse har det været vigtigt for os at få foreningen på et nyt 

fagligt spor. Vi har lagt vægt på at fastholde medlemsantallet som en hovedprioritet. Bestyrelsen 

har gjort en stor indsats for at synliggøre dronningeavlerforeningen med håbet om en 

medlemsfremgang.  

Ved DBF’s 150 års jubilæum lavede vi en stand på torvet i to dage. Her var der blevet trykt nye 

pjecer om foreningen, der var medbragt udstyr til dronningeavl og bier, der blev pakket i 

kielerkasser. Standen var velbesøgt begge dage. 

I august var der en faglig udflugt til Tunø, hvor temaet var parringstationens drift. Der var rundtur 

med traktor og frokost på kroen. Vi fik en god faglig og social dag i hinandens samvær. 

Efterfølgende havde vi en medlemssnak med turdeltagerne om foreningens nye tiltagsområder. Et 

ønske var at foreningen skulle arrangere en workshop om insemination. Denne workshop blev 

afviklet i forbindelse med DBF’s konference i marts.  

Workshoppen blev afholdt af to svenske biavlere og var velbesøgt. De 33 deltagere fik indblik i 

mulighederne omkring insemination, blandt andet med udsigten til avl frem mod varroa-

tolerance. Bestyrelsen havde valgt at bruge af formuen til denne workshop for at vise 

mulighederne som medlem i en specialforening. På konferencen var der også etableret en lille 

stand, hvor vi mødte mange biavlere, der viste interesse for dronningeavl.  

Endnu en faglig udflugt er i vente d. 6.5.17, hvor vi skal til Helnæs og kalibrere Carnica-bier.  

Vi håber der kan udvikles et positivt og fagligt niveau i foreningen, der vil kunne tiltrække 

kommende dronningavlere.  

Det er en stor glæde som bestyrelse at mærke medlemmers initiativ og ideer. Bo Knudsen er i 

gang med et stort og flot tiltag med dokumentation af test af dronninger. Tak. 

Jeg vil som formand gerne takke bestyrelsen for en stor arbejdsindsats og et stort engagement og 

tak til Poul Larsen for arbejdet med hjemmesiden.  

Foreningen er også forankret i det fagpolitiske arbejde i binævnet, som Kristian Møller vil 

informere nærmere om. 
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