Generalforsamling i SDE 2013
Formanden bød velkommen og
gik straks over til valg af dirigent.
Chr. M. Petersen blev valgt til
dirigent, og Peter Thomsen blev
udpeget til referent.
Som sit første hverv bad Christian mødedeltagerne rejse sig for
at ære en af foreningens grundlæggere, Jens Grønbjerg, der
netop var død, 103 år gammel,
med 1 minuts stilhed.
Så var det formandens beretning.
Ditlev Bluhme kom med et historisk tilbageblik på foreningen og
kom også ind på Jens Grønbjergs
rolle i SDE, blandt andet hans tid
som formand. I samme forbindelse kom formanden også ind
på, at hans egen tid som formand snart var ude. Ditlev
Bluhme har tildelt sig 10 år som
formand. Nu får vi se.
DB beklagede lidt, at vedtægterne foreskrev, at protokollen skulle læses op ved generalforsamlingen. Der var 10 sider med adskillige møder, så han refererede
i stedet mundtligt, men protokollen var til frit gennemsyn efter
generalforsamlingen. Vi må se på
andre måder at gøre det på.
DB berettede om det fine fremmøde, der havde været ved

åbenthus arrangementet i Vejrumbro i 2012. Det vil blive gentaget her i 2013.
DB havde været til formandsmøde på Fyn, omhandlende uddannelse af biavlere.
DB rundede også problemerne
med den manglende betaling fra
ministeriet til Opformeringsprojektet 2010 – 2013. Det drejer
sig om ca. 40.000 kr.
Der er sendt en officiel klage til
ministeriet. Indtil videre køres
der på en kassekredit, som er en
smule anstrengt.
Ifølge samme forsøg har der været kontrolbesøg ved forsøgsværterne uden anmærkninger.
DB har deltaget i et positivt formandsmøde, hvor der var enighed om at sende en fælles ansøgning til myndighederne om de
kommende eu-projekter.
DB berørte bestyrelsesmødet den
11. februar, hvor bl.a. problemet
med dobbeltmandat blev drøftet.
Det går på, at en person kun kan
sidde i én landsdækkende biavlsforenings bestyrelse. Vi vil arbejde på at få en passus om problemet i vedtægterne.
Axel Sejersen gennemgik foreningens regnskab, som blev
godkendt med akklamation af
generalforsamlingen. Flot.

Generalforsamlingen blev suspenderet i 20 min. grundet udlevering af materialer til biforsøg.
Kontingentet forbliver uændret.
Forslag: Der blev stillet forslag
om et åbenthus-arrangement hos
Jens Poulsen i Hobro i juni.
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Under punktet eventuelt, blev
forholdene i dansk biavl grundigt
drøftet, herunder også de henvendelser, lokalforening Vestbien
har gjort for at sikre deres suverænitet. Her bakkede generalforsamlingen op om formandens
holdning, at SDE altid vil udvise
en etisk forsvarlig politik.
P.Th.

