Generalforsamling i SDE lørdag den 26. marts

Godt 20 biavlere var mødt op til SDE’s generalforsamling på Årslev Kro

Lørdag den 26. marts afholdt
SDE generalforsamling på Årslev
Kro.
Ditlev Bluhme bød velkommen til
forsamlingen på 20 personer.
Særlig velkomst til Arne Jensen,
formand for DBL samt til Per
Kryger,
seniorforsker,
Forskningscenter Flakkebjerg.
Christian Petersen blev valgt til
dirigent.
Formanden omtalte i sin beretning mange ting, bl.a. begynderpakken, som vi også vil arbejde
for og med. Dernæst omtaltes de
vigtigste ting fra årets arbejde og
mødeaktiviteten. Det seneste
møde i Binævnet, hvor man diskuterede sprøjtemidler bredt,
samt neonicotinoider specielt. Er
disse midler farlige for bier? Er

de det i blandinger? Hvad sker
der, når der sprøjtes med svampemidler? Hvis midlerne er ufarlige for bier, må der sprøjtes også i åben blomst. Hvad sker der
så med en bi, der vender hjem
med ”falsk” duft?
Videre fortalte Ditlev om udbrud
af europæisk bipest i vore nabolande, hvor der er alvorlige udbrud i England, Schweiz og især
Norge. Dette sidste er især et
problem, idet der er importeret
dronninger til Læsø fra området,
hvor der senere er konstateret
smitte. Tidligere har vi også haft
europæisk bipest i Danmark,
nemlig på Læsø i 1960-80.
Ditlev fortalte også om forsøget
med bigårdsregistrering. Et pilotprojekt kommer nok til at køre i
de næste måneder til afprøvning.

Når det slippes løs, må der ikke
være fejl, og det skal være let at
bruge. Det skal virke, så vi selv
kan indberette uden besværlige
papirgange.
Uddannelse af biavlere blev også
omtalt. Vi har mulighed for at
lave uddannelse af biavlere med
midler fra de grønne puljer. Det
vil være godt med en egentlig
uddannelse af biavlere ud over
bigårdsniveau.
Honning i stor emballage. Der
skal registrering til, blot man
sælger én spand til grossist. Det
er af hensyn til sporbarhed. Også
af den grund kan man sælge op
til 4.000 tons ved stalddørssalg,
for så ved forbrugeren, hvor honningen kommer fra.
Vokssmelterier bør autoriseres,
bl.a. for at sikre mod røveri ved
tavler o.l. af hensyn til at undgå
smittespredning.
Læsø: Det går støt ned ad bakke
med de brune bier. Færre familier og indavl. Derfor blev der importeret dronninger fra Norge og
Sverige sidste år. Men hvor unik
er så den brune Læsøbi?
Fra forsamlingen blev der spurgt
til biavleruddannelsen. SDE har
ikke begynderkurser, men kan
sagtens være med i og støtte en
overbygning eller egentlig uddannelse. Vi vil ikke ændre de
nuværende begynderkurser og
uddannelsen til kyndig biavler,
for det er udmærket som startgrundlag, men ikke nok for dem,

der vil mere. Måske kan en mentorordning være bedre? Eller en
kombination af kurser og praktik.
Det kunne være kurser på landbrugsskoler/AMU-centre.
Jan Olsson tilbød sig som mentor, hvis det skulle blive aktuelt.
Beretningen blev godkendt.
Regnskabet blev forelagt af Axel.
Det viste et overskud på 10.408
kr. og en omsætning på 18.487.
Flot og godkendt, naturligvis.
Kontingentet blev fastsat til
uændret kr. 125.Der blev aflagt beretning fra udvalget, der arbejder med honningafsætning. Henrik fortalte
om møder, hvor man har arbejdet med forskellige muligheder,
uden at det på nuværende tidspunkt kan siges at være færdigbehandlet. Der blev kommenteret på afsætningen således:
Hvordan sælges lokalhonning
uden om grossist? Honning sælges ikke fra sofaen! Hvordan kan
vi formidle oplevelsen ved at spise Dansk Honning? Den danske
honning skal sælges på, at det
gavner dansk miljø og natur. Slå
jer sammen og hjælp hinanden,
for vi skal selv sælge vores honning. Der arbejdes videre med
honningafsætningen.
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