Generalforsamling i SDE på DTC i Vejle den 20. marts 2010
Formanden, Ditlev Bluhme, bød
velkommen til en alt for lille flok.
1. Christian Pedersen blev valgt
til dirigent. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Som referent blev
Jørgen Jørgensen valgt.
2. Formanden oplæste referatet
fra sidste år, så forsamlingen
havde mulighed for at følge linjen i formandens beretning.
3. Formanden berettede om bestyrelsesmødet den 25. april
2009, hvor årets møder og arbejde blev tilrettelagt.
Der var planlagt 3 møder. Det
første blev holdt den 16. maj hos
Christian Pedersen, Strandelhjørn. Det næste hos bi- og
dronningavler Søren Schougaard
på Djursland. Det sidste møde
den 8. august blev desværre ikke
til noget.
Der var holdt 5 møder med de
øvrige 4 formænd for biavlerorganisationerne. Der er et langt
bedre samarbejde nu, efter at
Vagn Kildsig er kommet med
som DBF’s nye formand. Og det
er kun formændene, der mødes,
hvilket bestemt gør det nemmere, selv om enkelte formænd af
og til skal hjem og spørge baglandet.
Den 6. maj var der møde i fødevarestyrelsen om import og eksport af bier. Bl.a. på baggrund af
en stadig manglende eksporttil-

ladelse efter 2 år. Det er jo ikke
holdbart. Der er så nu sket ændringer i bekendtgørelsen, så
papirarbejdet er blevet lettere,
når import og eksport sker indenfor EU. Til tredjelande er det
stadig meget svært for ikke at
sige umuligt.
Så har formanden deltaget i en
GMO-konference i København.
Selv om både fødevareministeren
og dele af landbruget synes godt
om GMO, er det ikke problemfrit.
Det er vist også kun patenthaverne, der tjener penge på konceptet. Som biavlere er vi meget
betænkelige, for vi kan jo ikke
forhindre bierne i at samle pollen
fra områder med GM-afgrøder,
hvis det bliver tilladt i DK.
På det seneste inspektørmøde
her i marts fik forsamlingen at
vide, at pollen fra majs (inkl.
GM-majs) er af en dårlig kvalitet
for bierne, ligesom græspollen og
nåletræspollen.
Den 27. oktober var der nævnsmøde. Nu lægges referater fra
møderne ud på nettet. Det er
nyt.
Der er dog stadig ikke sket noget
omkring bekendtgørelse om flytning af honningbier. Der er altså
stadig fri import fra hele EU til
alle dele af Danmark, inklusive
de dele af Læsø som ikke er forbeholdt ”Den brune Læsøbi”.
De 5 formænd har også udtalt
sig om ny bekendtgørelse om

tilskud til plantning. Der var ikke
nævnt bier og bivenlige planter i
udkastet. Det ser ud til, at det
efter høringen er blevet ændret.
I hvert fald har samarbejdet været positivt, så vi håber det bedste.
Men et andet samarbejde er derimod ikke faldet så heldigt ud.
Det drejer sig om ansøgning om
EU-midler for den kommende 3års periode. Formanden troede,
at man kunne enes om en fælles
indstilling, for så kunne man selv
fordele pengene til projekter. Det
kunne man absolut ikke, så i sidste øjeblik gik SDE og DBL sammen om et projekt til opformering af bifamilier. Vi søger om
386.000 kr. over 3 år til materiel,
bier og foder. Der skal laves forskellige forsøg mange steder i
landet.
Formanden omtalte Jens Grønbjergs 100-års fødselsdag, samt
Peder Pedersens 85-års fødselsdag. Peder blev i den anledning
udnævnt til æresmedlem.
Kommende møder blev omtalt.
Det første holdes hos Christian P.
i maj og senere i juni udflugt til
Lille Vildmose i samarbejde med
DBL. Endelig kommer der et efterårsmøde.
Christian P. havde en hilsen med
fra Jens Grønbjerg og Kirsten
Grønbjerg. Jens har det godt.
Beretningen blev godkendt.
4. Regnskab. Kasserer Axel Sejersen gennemgik et regnskab
med et overskud på 10.407 kr.
og en balance på 18.000. Egen-

kapitalen er på 77.465. Flot
regnskab, som blev godkendt.
Det blev vedtaget at holde kontingentet uændret på kr. 125.
Desuden forelagdes regnskab for
forsikringsforeningen. Også her
har der været fremgang pga.
aktieudbytte samt kursgevinst.
5. Der var indkommet et forslag
fra Henrik Martinsen, Øster Løgum.
Henrik fremlagde forslaget, som
går ud på at skabe bedre rammer for erhvervsbiavl. Det kan
ske på forskellig måde. Ved at
samarbejde med grossister, ved
at vi samarbejder om afsætning,
ved at satse på flere produkter
osv. Kan vi skabe bedre betingelser ? Og hvordan?
Forsamlingen tog godt imod Henriks forslag, og det blev foreslået
at nedsætte et udvalg til at arbejde videre med forslaget.
6 Valg. Ditlev blev genvalgt. Axel
Sejersen blev genvalgt, og Henrik Martinsen blev nyvalgt til bestyrelsen.
Nyvalgt som suppleant blev Leif
Hansen.
Genvalgt som revisor: Jørgen
Jørgensen.
Et ”afsætningsudvalg” blev nedsat bestående af Christian Pedersen, Ulla Ovesen og Henrik Martinsen. Udvalget kontakter de
nødvendige aktører, herunder EB
og melder senere tilbage til bestyrelsen.
Herefter te/kaffe og rigeligt med
godt smørebrød.

Efter kaffen så forsamlingen en
videofilm om produktion af tavlehonning i New Zealand. En meget instruktiv film. Leif, der har
forbindelse til biavleren i New
Zealand, havde noget grej med
som det, der blev brugt i optagelsen. Det bør helt sikkert afprøves også på vore breddegrader. Det kan jo være en mulighed for øget salg. På billedet ses
en tavle, der får indsat voks. Det
smeltes fast i rammen, der bruges ikke tråd. Senere kommer en
artikel om det her i SDE-nyt.
JJ

Tavlerne er kun 10-12 cm høje,
men til gengæld er det dadantmål.

