SDE’s generalforsamling i Vejle 24. marts 2012
Mere end 20 havde fundet vej til
SDE’s generalforsamling i Vejle i
år.

man havde lavet aftale med
Landbrugsskolen om et projekt
på ca 37 timer.

Til dirigent valgtes Christian Petersen og til referent Jørgen Jørgensen.

Efter nogen diskussion og flere
møder foreligger der en skitse til
en kort uddannelse. Men visse
områder gav stadig problemer.
Varroabekæmpelse er et af dem.
Skal der undervises i lovlige midler, eller i de midler der bruges?
Kun ét middel er godkendt i DK:
Thymol. Oxalsyre og flumethrin
er godkendt i EU til brug ved
bier. Myresyre er ikke godkendt!

Christian konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Herefter fik formanden ordet til
beretningen.
Protokollen blev fremlagt, så folk
kunne se aktiviteter siden sidst.
Der var holdt møde i binævnet d.
29. april 2011. Her opfordredes
biavlerorganisationerne
til
at
komme med forslag til en egentlig biavleruddannelse, fordi der
blev spurgt til, hvad ”GrønVækst-midlerne” blev brugt til.
Den 16. maj mødtes en gruppe
for at få lavet et skelet til en uddannelse. Jan Olsson deltog som
faglig bisidder for formanden.
Den 1. juni mødtes vi i Plantedirektoratet med oplæg til uddannelsen, som skal være en overbygning på begynderundervisningen og med erhvervsbiavlen
som slutmål. Projektet ville blive
så dyrt, så det skulle i udbud.
Det ønskede ingen, for så har vi
for lidt styr på projektet.
Senere på året mødtes vi igen,
denne gang på Dalum Landbrugsskole. Nu var projektets
erhvervsrettede del skåret fra, og

Men vi mangler stadig en overbygning til erhvervsbiavlen, og
nu er der skåret 2 mill. væk i den
grønne pulje til biavlen. Det må
betyde, at der ikke bliver satset
helt så meget på bigårdsregistreringen og på uddannelse.
Samarbejdet mellem biavlerforeningerne har været godt i den
tid, Vagn Kildsig har været formand for DBF. Måske så godt, at
Vagn har ment, at tiden var til at
sammenlægge foreningerne. Fra
SDE lyder et rungende NEJ! Men
vi vil gerne have et fortsat samarbejde. Næste formandsmøde
bliver i november forud for binævnets møde d. 20. november.
Ulla Ovesen har ønsket at udtræde af bestyrelsen, så Leif
Hansen er indtrådt i stedet.
Flere havde kommentarer til beretningen: Jan mente, at bi-

gårdsregistreringen kan give tyverier, hvis alle kan se, hvor bigårdene er. Og hvis vi ikke kan
det, hvad er systemet så værd
for den menige biavler?
Peter: Erhvervsdelen er taget ud,
men hvor mange erhvervsbiavlere er vi egentlig? Svaret er, at vi
er for få. Det er ikke hobbybiavlerne, der skaber ekstra bestøvning. Det gør flere erhvervsbiavlere med 100-200 stader.
Vi mangler i SDE lokalforeninger
til undervisningsdelen. Dér må vi
samarbejde med DBL og måske
skal vi lave nogle erhvervsrettede møder/kursusdage for at råde
bod på det behov, som vi har?
Der var diskussion om brug af
varroamidler. Der er en del midler, der bruges, og som er med i
en officiel strategi, også uden at
være godkendte.
Beretningen blev godkendt.
Regnskabet blev gennemgået af
kassereren, Axel Sejersen. Igen i
år kunne Axel vise et godt overskud på mere end 6.000.- Formuen er på ca 90.000 kr, og vi
er knapt 100 medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet for 2013 blev uændret kr. 125.
Henrik Martinsen forelagde nogle
overvejelser over honningpriser
og opfordrede os til at gå sammen i netværk for at skaffe ordentlige priser, både når vi skal

sælge, og når vi skal købe f.eks.
vinterfoder.
Der er kommet endnu en aktør
på markedet, idet Swienty har
eksporteret honning. Det kan
skabe en mangelsituation i DK,
der muliggør højere pris.
Sammenligner vi priser med udlandet, dvs. Norge, Sverige,
Tyskland og England, så har vi
den laveste pris på honning.
Hvorfor? Fordi vi konkurrerer
med hinanden. Det skal vi ikke.
Vi skal derimod samarbejde om
afsætningen. Lave en honningpool. Jo mere vi kan tilbyde samlet, jo højere pris kan vi få. Og så
skal vi have is i maven og tilbyde
det, vi vil og kan skaffe. Og ikke
trække honningen tilbage, hvis
grossisterne tilbyder enkelte lidt
mere for at bryde sammenholdet. EB har vist, at det kan lade
sig gøre. Der er aftalt møde med
EB om et evt. samarbejde om
afsætningen. Emnet blev taget
op for 2 år siden her i SDE, og nu
kan vi forhåbentlig komme lidt
videre i nær fremtid.
Valg: Christian Petersen og Leif
Hansen blev genvalgt.
Som ny suppleant valgtes Peter
Thomsen, øvrige valg var genvalg.
Det blev foreslået at arbejde med
et eller to bigårdsbesøg i sommer.
Christian P. takkede for god ro
og orden under generalforsamlingen.
JJ

