Notat fra generalforsamling i SDE
den 21. marts 2015 i Esbjerg.
Formanden, Christian Petersen,
bød velkommen til de fremmødte
og gik straks i gang med generalforsamlingen. Der blev valgt
en dirigent, Peter Olesen, og en
referent, Ditlev Bluhme.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav formanden ordet
for beretningen.
Han fortalte, at 137 medlemmer
havde betalt kontingent for 2014.
Af aktiviteter omtalte han, at han
havde deltaget i Materielforhandlernes årlige generalforsamling
på Fyn og pointerede, at denne
sammenslutning ikke var et kartel, der aftalte fælles priser og
lignende.
Der havde været et enkelt møde
med formændene for de øvrige
biavlerforeninger, men samarbejdet løb ud i sandet. Det fandt
han meget ærgerligt, da en fælles holdning fra alle biavlerforeningerne havde en god indflydelse på møderne i Binævnet.
Her havde det sidste år været
præget af embedsmandsvælde i
NaturErhverv,
som
Binævnet
sorterer under. Det havde været
utrolig svært f.eks. at få referater fra møderne, og da det blev
påtalt ved sidste nævnsmøde
den 24. februar, mente NE, at de
var nødt til at prioritere deres
arbejdskraft, og Binævnet kom

meget langt nede på listen over
nødvendige opgaver. Det blev
dog aftalt, at referaterne fremover skulle komme senest 14
dage efter et møde. ErhvervsBiavlerne, EB, havde ikke deltaget i
nævnsmødet.
CP omtalte problemerne med
økologisk honning, hvor reglerne
i Danmark bliver fortolket meget
strengere end i andre lande. Fødevareministeren har været i
samråd, hvor det blev fremlagt,
at 2 grossister importerer meget
økologisk honning fra udlandet,
og danske biavlere har ikke de
samme
muligheder.
NaturErhverv har udpeget 22 områder i
Danmark, hvor det efter deres
mening er muligt at have økologisk biavl. Desværre er fødegrundlaget urealistisk for mere
end nogle få bistader pr sted.
Der var stadig ingen afklaring på
økonomien i det eu-projekt, DBL
og SDE har samarbejdet om. Der
var nogle poster, NaturErhverv
ikke havde godkendt i forsøgsår
to. De øvrige år var godkendt og
støtten udbetalt.
Formanden roste det nyhedsbrev, der hver måned blev udsendt fra Vestbien og opfordrede
til, at det fortsatte.

Der var indberetning om en del
vintertab især i det sønderjyske,
og ligeledes knap så behagelig
var omtalen af den lille stadebilles indtog i Syditalien. De ramte
biavlere fik en erstatning på 85
euro, utilstrækkeligt, og formanden opfordrede til, at der ikke
blev købt dronninger i Italien.
Sluttelig fortalte formanden, at
der var god efterspørgsel efter
SDE’s etiketter. Der skal være en
holdbarhedsdato på honningen,
og det må maksimalt være 18
måneder fra tappedatoen.
Under debatten om beretningen
blev der givet udtryk for, at registreringen af bigårde var nødvendigt af hensyn til bekæmpelse
af bisygdomme, ikke mindst hvis
stadebillen kommer til Danmark.
Det var også relativt nemt og
problemfrit. Der blev opfordret til
at hjælpe biavlere, der ikke var
så øvede i edb med at få dem
registreret. Formanden svarede,
at han ved sidste nævnsmøde
havde fremlagt, at det foreløbig
var frivilligt, om man ville lade
sine bigårde registrere, men hvis
bierne blev handlet eller flyttet,
var en registrering obligatorisk.
Problemerne med eu-projekter
blev også drøftet. Her var der
flere beretninger om den nidkærhed, embedsmændene lagde
for dagen. Blot et komma stod
forkert, kunne det resultere i, at
hele projektbeløbet skulle tilba-

gebetales, nogle gange plus en
bøde af samme størrelse.
Formanden blev også spurgt, om
SDE igen ville gå med i projekter,
hvor der var risiko for økonomisk
tab. Hertil svarede han, at der
skulle være en klar og ”skudsikker” aftale, hvis det igen skulle
komme på tale.
Der blev opfordret til, at SDE tog
kontakt til politikere for at fremme biavlssagen. Embedsmænd
var på forhånd negative, da de
havde
stramme
økonomiske
rammer for deres ”skranker”!
Samarbejde med de øvrige organisationer var selvfølgelig godt,
men ellers måtte SDE gå enegang.
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskabet blev fremlagt. Det
udviste en balance på godt
30.000 og et overskud på ca
11.000 kr. Regnskabet blev godkendt, og kontingentet for 2016
blev fastsat uændret.
Under valg til bestyrelsen blev
Svend Fransen valgt i stedet for
Ditlev Bluhme, der ikke ønskede
genvalg, og Peter Thomsen blev
genvalgt. Leo Mortensen tilbød at
stille op som suppleant. Han blev
valgt. Til ny ”bilagskontrollant”
blev Ditlev Bluhme foreslået og
valgt, og Susan Lind blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev der opfordret til, at indkaldelse til generalforsamling også blev lagt ind på
SDE’s hjemmeside.
Det blev også foreslået, at foreningen udarbejdede en ”forretningsplan” med afsæt i situationen i dag og med klare mål for,
hvad man gerne ville opnå og
hvordan. Det blev også drøftet,
hvordan man skulle opnå hjælp
fra politikere. Mulighederne for et
tættere samarbejde med andre
biavlsorganisationer skulle også
undersøges. Et problem er, at
Danmarks største biavlsorganisation væsentligst har medlemmer
med kun få stader. Det har SDE
selvfølgelig også, men her ligger
interessen for den mere erhvervsbetonede biavl meget mere klar.
Endelig var der mange, der kunne underholde med fortællinger
”Fra det virkelige liv”, og til slut
kunne formanden takke for god
ro og orden og afslutte mødet.
Således opfattet DB

