
 Dronningavlerforeningen af 1921 

 

Referat af Ordinær generalforsamling lørdag d. 2. april, 2022, kl. 13:00 i "Huset", Hindsgavl Alle 2, 

5500 Middelfart 

Deltagere: Der var mødt 14 medlemmer 

Ad. 1.  Valg af dirigent  

Bent Larsen blev foreslået og valgt som dirigent 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning  

Formanden aflagde bestyrelsens beretning.  

• Der er kun gået 6 mdr.  siden sidste generalforsamling. 

• Ny uddannelsesprogram for dronningavlere, avlsstrategier, genetik er i designfasen 

• Nosema  

• Avlsmøde i forbindelse med Biavlskonferencen, præsentation af nyt 

uddannelsesmateriale, gav mange gode input 

• Foredrag om dronningavl i mindre avlsgrupper, Sven Hultin 

• Bestyrelse, skal spille hinanden gode, vi har behov for at medlemmerne spiller ind med 

krav til bestyrelsen. 

• Medlemmer, jubilæumsfest kun 3 tilmeldinger ud over bestyrelsen 

• Medlemsundersøgelse, hvad ønsker medlemmerne.  

• Tak til  til bestyrelsen for den aktive deltagelse og arbejde. 

Kommentarer:  

Vi skal alle komme med input da vi er så få medlemmer 

Eigil er villig til at revidere sin bog. Kom med input til emner som trænger. 

Ad. 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende år 

Kassereren fremlagde foreningens regnskab, som udviser et overskud på kr. 2.653,46 

Der udspandt sig en debat om ønsker til anvendelse af foreningens formue, herunder 

uddannelse, nosema-projekt, foredrag fra udenlandske foredragsholdere. 

Budget blev fremlagt ud fra 30 betalende medlemmer det udviser er mindre underskud på kr. 

9.150, - 

Regnskabet og budget blev godkendt med akklamation 

  



  
Ad. 4. Forslag 

Bestyrelsen har foreslået ændrede vedtægter primært pga. tegningsret. 

Forslaget blev vedtaget som foreslået. 

 

Bestyrelsen foreslog et sommermøde 10. september, 2022 med kontrol for varroa vaskeprøver. 

Forslaget blev vedtaget 

 

Ad. 5. Fastsættelse af medlemskontingent 

Kontingentet blev foreslået og vedtaget som uændret. Kr. 400,- 

Ad. 6. Valg til bestyrelse og suppleant. 

 

Ad. 7. Valg til bestyrelse 

− Svend Sejr på valg  

▪ Genvalgt 

− Ole Bundgaard på valg (modtager ikke genvalg) 

▪ Jakob Germundsson blev foreslået og valgt 

(Øvrige bestyrelsesmedlemmer Bo Knudsen, Palle Kristensen og Ivan Nielsen som ikke var på valg) 

Ad.  8. Valg af suppleant 

Mathias Hvam blev foreslået og valgt 

Ad. 9. Valg af revisor 

Bent Larsen (modtager ikke genvalg) 

Gert Skovgaard blev foreslået og valgt 

(Anden revisor som ikke var på valg, Jan Hansen) 

 

Ad. 10. Foreningens fremtid 

Formanden indledte emnet med at konkludere, at der er behov for nye medlemmer 

Der blev herefter fremsat følgende forslag/kommentarer til emnet: 

− Vi har behov for nye mennesker, Begynderkursus i dronningavl 

− Kurser for eksisterende medlemmer, inviterer biavlere fra andre lande, ekskursioner 

− Invitere deltager fra aftenmødet på Biavlskonferencen,  

− rekruttering blandt dem som kun har begrænset viden om Biavl og specielt avlsarbejdet.  

− Er der en holdning til at nye dronningavlere vil være konkurrenter til de eksisterende. 

− kursus som giver deltagerne et materiale med hjem som de kan arbejde videre med. Det 

er krævende at avle bier, meget dokumentation. 



  
− Bo Egelunn: jeg vil gerne være vært ved et dronningavlskursus hvor deltagerne får 

materiale med til at arbejde videre med. 

− Videregående biavlskursus på Dalum indeholder også noget om dronningavl. 

− Føring af stadekort er vigtigt for at kunne se hvad man arbejder med 

− Har vi i virkeligheden fjernet interessen for dronningavl ved at avle fredelige og yderige 

bier. De arrige og dem der blev syge er avlet væk 

− Skal vi arbejde videre Bo's forslag om at lave dronningavlskurser rundt i landet 

− Der mangler viden om at vi eksisterer, i lighed med Øko-dagen i landbruget "Åben 

parringsstation" 

− Hvis vi skal arbejde for os selv, er det gratis, hvis vi skal være rejselærer skal det koste.  

− Vi skal have udbredt kurset Dronningavl i skolebigården, vi har brug for appetit-dage 

− Vi skal lære folk at bedømme (se på bier) og vælge bier til avlsarbejdet Hvordan man 

kommer videre. 

− Vi mangler ekskursioner til etablerede dronningavlere, kalibreringsdage, i lighed med 

mødet på Helnæs for nogle år siden. 

− Dronningavlskursus i lokalforeningen kan være starten  

− Kan vi lave dronningavlskurser på skift Sjælland, Fyn, Jylland Nord/Syd 

− Der har tidligere været lavet et dronningavlskursus hos Anders Peter 

 

Ad. 11. Eventuelt 

Hvor mange tager nosemaprøver?  

Vil I tage en ekstra prøve? 

Resultatet skal tages med forbehold, der vil være stor spredning pga. ændringen fra nosema apis 

til nosema cerana. 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 15:00 

Referent: Poul Larsen 

 

__________________________ 

   Bent F. Larsen/Dirigent 


