
 
 Dronningavlerforeningen af 1921 
 
Generalforsamling den 18. September, 2021, på Fjeldsted Skov Kro 

Antal fremmødte:  20 

1. Valg af dirigent og valg af stemmetællere.  

Dirigent: Bent Larsen 

1. stemmetæller: Anders Peter 

2. stemmetæller: Gert  

Indkaldelse i god tid. 

2. Beretning. Se nota, Beretning Godkendt   

3. Fremlæggelse af regnskabet og budget for det kommende år.  

 Faktura sendes til hver medlem i stedet for en general mail.  

4. Behandling af indkomne forslag. Hvor skal foreningen hen? Forslag fra bestyrelsen. Ivan 

foreslå en rundspørge. 

Spørgsmål: 

Hvorfor er i medlem: 

 Er medlem for at søge hjælp og inspiration via foreningen. Væsenligt led for at gøre 

medlemmerne bedre. Medlem for at være kontakt punkt søge forståelse, erfaringer, 

fællesskab, håber på kursus i avl og produktionskursus, samarbejde, erfa møder, hente viden, 

hjælp til genertik, genetikst læring, arveføring, stemme ved binævnet, vidensdeling, klima for at 

have det rart sammen, fællestur, avlsforståelse, focus på den avlsarbejder, 

renparringsmuligheden, rummelighed. 

Hvad kan du bidrage med:  

Undervisning af dronningavl og produktion, bidrage med åben hus, indlæg, dører er altid åben, 

ønsker om sparring omkring genertisk, arveføring og avl på et højere niveau, formidling til 

skolen bigården,  

Hvad skal foreningen arbejder med i fremtiden: 

Branchestandart for dronningavl, læring, sammenhold, budskab, praktisk arbejde, “test af 

brugsdronninger” opsætning af testen, hvad er det for et kundesegment vi har og budskabet til 

dem. Foredrag arrangement gang i foreningen, sætte en vision op for hvad den vil, afholde 

kursus i “hvad er dronningavl”, online undervisning via Zoom. 

Bekymring, dem der kan lave arveføring uddør.  



 
 Dronningavlerforeningen af 1921 
 
 

5. Fastsættelse af medlemskontingent.  

 Samme pris som forrige år, 400 dkr.  

6. Valg til bestyrelse og suppleant.  

Svend valgt for 1 år  

Ivan Nielsen valgt for 2 år  

Bo Knudsen valgt for 2 år  

Palle Christensen valgt for 2 år 

Jakob Germundsson valgt som suppleant for 1 år 

 

7. Valg af revisor.  

Jan Nielsen  

8. Eventuelt. 

Arne fra DBF holdt et indlæg om foreningen og men især om Binævnet og vigtigheden i at 

deltage på møde i oktober.  

Palle spurgte omkring cbr og parringskassetter syn og flytning. Arne fortalte at det er på næste 

binævnts møde.  

Ivan fortalte om anslået mængde dronninger der er brug for at lave 100000 bifamilier har brug 

for omkring 40000 dronninger i Danamrk, der er brug for oplysning omkring omkring sygdom i 

bier og risikoen for at lave nogle dårlige bier der giver sygdom som pest. Fokus i uddannelse 

omkring dette emne evt på anden år af biavlerne.  

 

Der skal være mere obs på import i størrer mængder hvad er det der kommer ind.  

 

  

 


