Foreningen Vilde Bier i Danmark
Referat fra generalforsamling 17. marts 2021 I Det Grønne Rum, Fredericia og online
Antal deltager: 20

Pkt. 1 Valg af referent og ordstyrer
Referant: Jan Sepstrup
Ordstyrer: Annemette Bargum

Pkt. 2 – Beretning
Jørgen Pedersen fremlagde årets beretning via Powerpoint.
Der er pr. 31.12.20 249 medlemmer af foreningen.
Årets aktiviteter - 2020:
-

Workshop om bihoteller i Det Grønne Rum
Hvervekampagne – nye medlemmer. Det er kommet en del nye medlemmer via vore kampagner
med biplakater, frø og humlebitavle
Aktivere medlemmer – det har været svært at finde medlemmer, som vil være aktive i vores
arrangementer.
Guided tur til Risbøl Hede
Skoleprojekt i Fredericia for 25 skoleklasser i Fredericia Kommune. Projektet har stort set ligget
stille p.gr.a. Corona
Projekt i 5 kolonihaver – har ligget stille p.gr.a. Corona
Veje til vildnis – vi har deltaget i workshop i Odsherred
Workshop om bihoteller hos privat familie i Nordjylland
Indsamlet vilde frø til medlemmer. Suppleret med indkøb fra Nykilde
Nordisk samarbejde – 4 t. online seminar i 2020
Nordisk samarbejde – forberedelse af seminar i 2021 i Danmark evt. online
Nordisk samarbejde- der blevet lavet hæfte ”Promoting Pollinators in Agriculture”. Vi er ved at
undersøge priser på oversættelse og trykning på dansk.
Ny folder – vi har lavet en folder om ”Jordboende bier” – udsendt til medlemmer.
Hjemmeside – vi har fået lavet ny hjemmeside som fungere på både PC, tablet og Smartphone.
Facebook – vi har i øjeblikket ca. 4.500 følgere + en del på Instagram.

Der var et spørgsmål om at invitere medlemmer med på bi-ture.

Pkt. 3 – Regnskab
Karen Margrethe fremlagde regnskabet for 2020. Der er et overskud på ca. 25.000 kr. Vi har i øjeblikket ca.
101.000 kr. stående på kontoen.

Pkt. 4 Forslag
Bestyrelsen fremlagde et forslag til ændring af vedtægter vedr. mulighed for at lave online
generalforsamling.

Ændring vedtægter:
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal.
4.2.1 Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende af holdes online generalforsamling
4.2.2 Beslutningen efter stk. 4.2.1 kan alene træffes såfremt en fysisk generalsamling ikke kan afholdes som
følge af force majeure, herunder myndighedspåbud

Der var en del diskussion om forslaget, og der var et ønske om at udvide muligheden for online
generalforsamling.
Det oprindelige forslag fra bestyrelsen blev vedtaget, og bestyrelsen opfordres til på næste
generalforsamling at fremsætte et nyt forslag til vedtægtsændring. Ønsket var at fremtidige
generalforsamlinger skal afholdes både fysisk og online, så flest mulige medlemmer rundt i landet kan
deltage i generalforsamlingen.

Pkt. 4 – Forslag og planer for 2021
-

Genoptagelse af skoleprojekt i Fredericia
Genoptagelse af projekt i kolonihaver
Workshop i projekt ”Veje til vildnis”
National bestøverstrategi
Frøposer til medlemmer
Medlemsblad, trykt eller som PDF
Fornyelse af diverse foldere fra foreningen
Flere frivillige i foreningen

Pkt. 5 – Kontingent
Kontingent er uændret.
200 kr. pr. år, studerende og pensionister 150 kr. pr. år.

Pkt. 6 – Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Pkt. 7 Valg af stemmetæller
Jan Sepstrup blev valgt til stemmetæller.

Pkt. 8 – Valg af bestyrelse
Jørgen Pedersen blev genvalgt
Annemette Bargum blev genvalgt
Til den ledige plads i bestyrelsen blev Lotte Starck valgt.

Pkt. 9 – Valg af suppleant
Susanne Højgaard Hansen blev valgt til suppleant

Pkt. 10 – Revisorer
Poul Mortensen genopstiller som revisor og blev valgt.
Sven Rask genopstiller som revisorsuppleant

Pkt. 11 – Eventuelt
-

Forslag om at arrangere ture for medlemmer
Frøposer – bliver de brugt og spirer de? Måske spørge folk om de er interesseret i frøposerne, så vi
ikke sender frø, der alligevel ikke bliver brugt.
Medlemsblad –dyrt i porto, så de burde måske også tilbydes som
PDF for af sparepenge.
Ønske om en lommeguide for de mest almindelige vilde bier.
Danmarks Vildeste Kommune projektet – deltager foreningen?
Medlemmer kunne måske repræsentere foreningen ved lokale arrangementer – evt. støttet med
foldere m.m.

Referant – Jan Sepstrup

