Refererat fra SDE’s generalforsamling 22. marts 2014
Generalforsamlingen
startede
med spisning for deltagere, der
havde kørt langt og/eller havde
tilmeldt sig spisning. Fortrinlig
aspargessuppe. Tak til kokken!
Ditlev Bluhme bød velkommen
og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
dermed beslutningsdygtig. Generalforsamlingen er foreningens
højeste myndighed og dermed
bestemmende. Forsamlingen på
knap 20 deltagere var enig.
Ditlev dirigerede slaget, og Jørgen J. blev foreslået som referent
uden modkandidat og dermed
valgt.
To B-medlemmer ønskede at
blive A-medlemmer, hvilket var
muligt, og Meta og Peter blev af
forsamlingen optaget som Amedlemmer,
hvorefter
Ditlev
konstaterede, at der jo også
kunne medfølge visse pligter.
Forhandlingsprotokollen skal efter de gældende vedtægter oplæses, men Ditlev foreslog og fik
opbakning til, at den blot blev
fremlagt, fordi der i et senere
punkt under vedtægtsændring
netop ville blive foreslået denne
ændring. Det blev accepteret.
Herefter gik Ditlev over til at fortælle, hvad der var sket med
SDE gennem de 10 år, han havde været formand. Foreningen
var meget tæt på at være nedlagt i 2003, men pga. fejl i afstemningen ved vedtagelsen af
nedlægningen blev der indkaldt
til nyt møde, hvor foreningen

genopstod, fordi Ditlev + andre
ønskede at gøre forsøget på at
redde foreningen. Det lykkedes
som bekendt med stor succes.
Ditlev lovede dengang at ville
hjælpe foreningen som formand i
max 10 år. De er nu gået, og det
er på tide at skifte formand. Axel
var også behjælpelig, idet han
efter få år overtog pengekassen,
og den er vokset støt siden.
Ditlev gennemgik de vigtigste
områder, hvor der er sket noget i
de 10 år. Det drejer sig bl.a. om
aftalen om hold af brune og andre bier på Læsø. Det drejer sig
også om, at SDE fik sæde i Binævnet sammen med de 4 andre
foreninger for biavl i DK. Og det
drejer sig om den meget større
åbenhed, der er i arbejdet i Binævnet, som helt klart skyldes
SDE’s repræsentant. Det har
bl.a. betydet, at man nu kan læse referater fra nævnsmøderne
på NE’s hjemmeside. Desuden
fremhævede Ditlev samarbejdet
med EB og DBL. Samarbejdet
med DBL førte til vores fælles
EU-projekt, som også var en
succes, selv om der resterer et
enkelt udestående endnu. Men
også formandssamarbejdet må
siges at være godt for biavlen.
Vi er også skyld i, at videoprojektet er blevet til noget, men
det må I høre mere om fra Jørgen, som er praktisk projektleder
på det projekt, fortalte Ditlev og
gav dermed ordet til Jørgen, der
fortalte om, hvordan projektet er

kommet i stand og om indholdet
i projektet. Projektet har brugt
300.000 i 2013 til videoer til begynderundervisningen. Pengene
er udbetalt, og i 2014 skal så
yderligere laves film for resten,
nemlig 100.000.
I den forbindelse skal vi bruge
værter med bigårde og Jørgen
spurgte, om der var interesserede værter. Tre meldte sig, og
Jørgen lovede, at de ville blive
kontaktet.
Dernæst gik vi til regnskabet.
Axel oplæste regnskabet, som
viste et overskud på knapt
12.000 og en formue på ca
120.000. Foreningen har 119
medlemmer. Regnskabet blev
selvfølgelig godkendt.
Kontingent for 2015 blev foreslået uændret til 125 kr. Vedtaget.
Vedtægtsændringer.
Bestyrelsen havde foreslået nogle vedtægtsændringer for at tilgodese, hvad vi faktisk gør i foreningen. Det var især kosmetiske
ændringer, samt at fastslå den
hidtidige praksis, at formanden
vælges af generalforsamlingen
blandt bestyrelsens medlemmer
og ikke, som de tidligere vedtægter kunne fortolkes, valgt frit
blandt de fremmødte og derefter
automatisk tiltrådt bestyrelsen.
Ændringerne vedrører § 6, 8, 10,
11, 13 og 14. De blev énstemmigt vedtaget.
Valg: Christian Petersen, Leif
Hansen og Meta Christensen blev

foreslået til bestyrelsen. Christian
og Meta blev valgt.
Som suppleant til bestyrelsen
blev Peter Olesen forslået og
valgt. Som bilagskontrollant blev
Jørgen Jørgensen og Leif Møller
foreslået. Jørgen blev valgt. Som
suppleant blev Susan Lind foreslået og valgt.
Nu skulle ny formand vælges.
Christian blev foreslået og valgt.
Ditlev takkede af og takkede bestyrelsen for altid godt samarbejde.
Nu tog den nye formand over, og
han takkede Ditlev for 10 gode år
som formand og pointerede, at
det var Ditlevs indsats, der var
skyld i SDE’s overlevelse og
fremgang. Ditlev fik overrakt
SDE’s guldemblem for sit arbejde, og dernæst ønskede Christian
godt samarbejde med bestyrelsen.
Jan Olsson, tidligere formand for
SDE, takkede også Ditlev for de
10 år. Han var enig i betydningen
af Ditlev’s arbejde for foreningen.
Jens Poulsen var mødt som repræsentant for DBL og takkede
også for det gode samarbejde
mellem foreningerne.
Efterfølgende udspandt der sig
en livlig diskussion om varroa og
– bekæmpelse, om sommerfugle
(og bier) på kirkegårde, om
bi”roadshow” og mange andre
ud-mærkede emner.
Efter kaffen takkede Christian
forsamlingen for det fine fremmøde og for formandsposten.
JJ

