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Referat fra Generalforsamling den 29. januar 2019 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse til Knivholt Bilaug. 

Bestyrelsen ønsker desuden at tilrette de gældende vedtægter på følgende punkter.  
 Nuværende: Kommunikation fra bestyrelsen til Knivholt Bilaugs medlemmer foregår primært via 

mail. Bestyrelsen foreslår, at det ændres til: Kommunikation fra bestyrelsen til Knivholt Bilaugs 
medlemmer foregår primært via facebook. 

 Nuværende: Generalforsamling/Dagsorden/Punkt 6: Valg af formand. Bestyrelsen foreslår, at 
punkt 6 slettes. Så det fremover er op til bestyrelsen på det første møde efter generalfor-
samlingen at vælge formand. 

5. Forslag fra medlemmerne, hold jer ikke tilbage med at komme med forslag 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Fra bestyrelsen kan følgende genvælges: 

 Hanne Bormann Larsen 
 Helle 
 Asger Beck 

 Dette punkt er rigtigt vigtigt! Har du lyst og energi til at være med i bestyrelsen, er chancen her nu 
7. Valg af delegeret til Danmarks Biavlerforening 
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Naturlokalet på Knivholt Hovedgård, tirsdag den 29. januar 
2019, fra kl. 18.00 – 21.00. 

29 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen på Knivholt og vi startede med at afholde mødet, 
hvorefter vi hyggede med boller, pålæg og kage. Tak til Hanne for boller, tak til Helle og Asger for 
kage og tak til Thorkild (Elling Slagteren) for at sponsorere pålæg. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
Line Haugaard blev enstemmigt valgt til dirigent, takkede for valget og kunne konstatere, at 
det var den 6. generalforsamling i foreningen, alt var lovligt indvarslet og sket korrekt ifølge 
vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning 
Formand Hanne Bormann Larsen fremlagde en fyldest gørende beretning om vores mange 
aktiviteter i 2018, hvor der blev afholdt 10 bestyrelsesmøder og slynget honning 2 gange.  

Måned Aktivitet - 2018 

Januar Bestyrelsen konstituerer sig 

Januar 
Bestyrelsesudviklingskursus for bestyrelserne i Hjørring, Brønderslev, Aalborg og 
Knivholt. Det foregik på Knivholt med udviklingskonsulent og biavler Ejlif Larsen 

Februar 
Mjødbrygger aften på Stenum friskole. Samarbejde mellem Aalborg, Brønderslev, 
Hjørring og Knivholt Bilaug. 

Februar Begynderkursus starter op. Jacob underviser primært, dog med foreningens 
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medlemmer som gæsteoptrædende. 

 April Standerhejsning og oxalsyrebehandling i skolebigården, samt rundstykker 

Maj Naturmøde i Hirtshals, Danmarks Biavlerforening repræsenteret.  

Juni 
Slyngning af honning med efterfølgende hygge i haven med pålægskagemand – fik 
118 kg honning 

Juni 
Der afholdes møde med Søren Hoff vedrørende interesse for FSC-certificeret honning 
og bistader på kommunens arealer herunder lyngarealer 

Juni Skoleklasse på besøg i skolebigården. 

Juli Middelalderdage på Voergård 

August  Høstmarked 

September Fødevarefestival 

Oktober Biernes produkter – mødeaften på Knivholt, Hjørring, Aalborg og Brønderslev indbudt 

December 
Julehygge i bigården med rundstykker, kaffe og julesang – hvorefter vi oxalsyre-
behandlede bierne 

 

Lædermærker: Helle fremviste vores flotte læder logomærker, som kan købes til kr. 100,- 
stykket. 

Kiggetræet i Renæssancehaven:  
Willy har været så flink og sponsorere en ny bifamilie til kiggetræet. Vi nåede ikke at få 
boligen renoveret i 2018, håber træet står klar inden sommersæsonen 2019. 
  
Skolebigården: 
Henrik kunne berette, det havde været en rigtig fin sæson i bigården.  

 Vi indvintrede 16 sunde bifamilier 
 Vi parrede dronninger 
 Vores materialeskur blev flot indrettet 
 Nogle af familierne udbydes til salg til foråret 
 Vi fik 1. hjælpskasse med antihistamin, prednisontabl. og epipen – i tilfælde af at 

nogen skulle være overfølsom for bistik.  
 Vi havde mange skønne aftener i bigården og opfordrer alle til at kigge forbi for
 fællesskabets skyld og ikke mindst erfaringsudveksling. 

Syning af bier: 
Michael Madsen blev i 2018 uddannet ”kyndig biavler”, fik certifikat til at syne bier. 
 
Gave: 
Vi har fået en fin gave i form af flotte bi-billeder. 
 
Kurser: 
Jacob og Asger deltog i kursus for undervisere gennem DBF 
Kenneth Rosenkilde deltog i kursus ”Bliv Bivenlig” 
Asger deltog i ”Honninginstruktørkurset” 
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Bent Conradsen orienterede om: 

Grønt Råd: 
Vi fik plads i rådet for ca. ¾ år siden. Bent lavede en ansøgning og blev repræsentant i rådet. 
Samtidig er Bent foreningens koordinator til kommunen og har været på koordinatorkursus hos 
DBF, hvor vi kraftigt blev opfordret til at søge optagelse i rådet. 
Rådet er et rådgivende organ for byrådet. I rådet sidder bl.a. 

 Naturstyrelsen 
 Landbruget 
 Friluftsrådet 
 Danmarks Naturfredningsråd 
 DOF´erne 
 Sportsfiskerforeningen 
 MTB´erne 
 Turist Nord mm 
 Læsø Kommune 
 Mm 
 Formand er de konservatives byrådsmedlem Peter E Nielsen og Bo Storm er referent 

 

Naturpark Lysets Land: 
Knivholt Bilaug støtter Friluftrådets forslag om oprettelse af Naturpark Lysets Land i Jerup. Bl.a. 
Jerup- og Kragskov Heder, Råbjeg, Tolshave- og Napstjert Moser mm. Vi ser her en mulighed 
for at profilere os som forening. Der skal i givet fald være et bemandet Besøgscenter på Jerup 
Skole. Det kunne være fint, hvis vi her kunne have et observations stade og et Flow Hive, hvor 
de besøgende selv kunne tappe deres egen honning. Store planer i lighed med 
informationshytten på Læsø. 
 

 Projekt Insektpilot: 
 Bent havde i foråret mulighed for at blive Insektpilot. Som også argumenteret for i Grønt Råd, 
 så har tyske forskere konkluderet, at insektmassen målt i vægt altså biomasse forsvundet med 
 80% igennem de sidste 25 år her i Vesteuropa. Undersøgelserne er foretaget på lokationer på 
 ca. 100 forskellige naturparker. Det er skræmmende – mon ikke den triste udvikling kan 
 overføres til danske tilstande. 

Netop derfor har Statens Naturhistoriske Museum igangsat et Insektmobil projekt, hvor 150 
frivillige over hele landet kører et par forudlagte ruter med et kæmpe insektnet monteret på 
bilens tag. De indsamlede insekter rystes ned i et glas ethanol og indsendes til universitetet. 
Det samme gentaget her til sommer. Det bliver en langstrakt proces med dataindsamling over 
de næste mange år. Som biavler er det vigtigt at understrege, at vi ikke kun tænker på vores 
honningbier. Symbiosen imellem dyr og insekter er vital for biodiversiteten, og her skal vi nok 
blive bedre til at udbrede kendskabet til denne problematik – herunder selv at etablere 
foderstriber. Det ganske glimrende samarbejde vi biavlere har her i Vendsyssel med Landbo 
Nord, DOF og jægerne er ganske unikt. Der blev sidste år udsået ca. 100 km foderstriber i 3 
meters bredde. Der kan vælges imellem flere forskellige frøblandinger afhængig af, hvilke 
dyrearter, fugle, insekter, vildt man vælger at tilgodese. 
Desværre gik det rigtig galt mange steder p.g.a. tørken, men vi prøver naturligvis ihærdigt igen i 
år.  
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Formidling af Biavl til børn og unge: 
Knivholt Bilaug har besluttet at formidlingen skal være en bærende del af foreningens arbejde.  
Vi havde 2 skole arrangementer i vores skolebigård sidste år. 2 rigtig berigende arrangementer 
med nogle børn fra Fladstrand Skolen samt nogle psykisk handikappet børn fra daginstitutionen.  
Eleverne og læren på Fladstrand Skole kæmpede bravt med en forudgående teoretisk opgave: 
Hvor langt skal en bi flyve, for at producere et glas honning til mig udtrykt i antal omgange rundt 
om jorden ved ækvator. Her skulle matematiklæren også lige på en omgang. 
 
Pesticidetest af vores rapshonning: 
Danmarks Biavlerforening tilbød i 2018 udvalgte medlemmer at undersøge deres rapshonning for 
indhold af Clopyralid, som er aktivstoffet i en lang række af pesticider. 
Clopyralid blev for første gang detekteret i dansk honning i 2017. Det resulterede bla i at en 
række partier dansk rapshonning blev kasseret. Derfor dette fokus på problemet. 
Michael og Bent havde for første gang bier på raps og de fandt deres rapshonning interessant i 
forhold til en analyse. Dette set i en argumenteret ansøgning ud fra vores FSC projekt. 
2 glas honning blev afsendt til et analyseinstitut i Tyskland via Asger Søgaard Jørgensen 
I takt med at man udvikler bedre og bedre analysereværktøjer til undersøgelse af restpesticider i 
vores grundvand og fødevarer, så bliver der naturligvis også fundet flere restprodukter. 
I marts 2016 kunne vi læse at polske forskere havde undersøgt honningen for 200 forskellige 
pesticider og fundet 57 forskellige europæiske pesticider, og overførte det til hvor store 
koncentrationer der fandtes af selvsamme pesticider i biernes organer.  
Schweiziske forskere havde i efteråret 2018 analyseret 200 forskellige honninger fra hele 
verdenen og fundet pesticiderester i ca. 80 % af alle prøver. 
Bent og Michael afventede spændt resultatet af deres analyse. Den kom medio juli og viste at 
indholdet af Clopyralid lå langt under grænseværdien, som er sat til 0,05 mg/kg. 
De kunne derfor med god samvittighed både sælge og selv fortære denne gode rapshonning.  
Det skal naturligvis bemærkes, at det kan være problematisk at få sin honning analyseret. 
Honningen ville være blevet beslaglagt, hvis grænseværdien var overskredet. 
Analysen viste også noget spændende nemlig at de kloge bier udmærket ved, at de ikke kan 
opfostre yngel udelukkende på en ensidig diæt udelukkende bestående af rapshonning og 
rapspollen. Analysen viste således kun et indhold af ca. 60 % rapspollen. Resten fordelte sig på: 
pil, hindbær, brombær, kaprifolie, kastanje mm. 
 
Dafoloprojektet - flygtninge og bier:  
Hassan og Samer har nu haft bier både på Dafolo og i Knivholt Skoven i 3 år. 
Det har været lidt startproblemer, bl.a. grundet sproget, kulturforskelle. Det vil være Samer der 
fremover passer bierne på Dafolo, hjulpet af Bent Conradsen. Samer starter på vores 
begynderkursus, så det tegner godt. Der er indvintret i alt 4 familier. 
 
FSC-projektet: 
Certificeringsprojektet blev opstartet i 2017. Styregruppen består af: 

 Søren Hoff Brøndum 
 Michael Madsen 
 Asger Beck 
 Alice Nielsen 
 Bent Conradsen 
Vi var nogle medlemmer som allerede tyvstartede i sensommeren 2017 og satte bier på lyng på 
Jerup Hede. Det gav desværre ingen honning. 
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Den internationale standard er af Søren Hoff blevet tilrettet til danske forhold. Den er 
efterfølgende sendt til Certificeringsorganet i Holland. Senest har den været sendt i høring hos 
alle behørige foreninger og interesseorganisationer. 
Det er en meget lang proces at få en ny standard op at stå, men vi forventer at den er klar til 
foråret. 
Et af de helt store spørgsmål er afstandskravet til udenoms arealerne. Vi har dog en tro på at 
fornuften vinder her. 
I hovedtræk går det ud på, at vi kun certificerer den honning, som vi med overvejende 
sandsynlighed anser for indsamlet på de certificerede arealer. 
Bent havde d.d. haft en spændende dialog med Søren Hoff om muligheden for opstart af et lille 
kommunalt støttet forskningsprojekt.  
Det går ud på at indsamle biernes pollen på stader placeret midt i en eller flere kommunale 
skove. En pollenanalyse skal så efterfølgende belyse biernes nytteværdi for skovens biotop.  
Søren Hoff er meget begejstret for projektet. 
 
Noter fra sidste års information om FSC-projektet: 
2017 var året hvor vi satte fuld fokus på at få styrket det kommunale samarbejde omkring biavlen.  
Vi fik opstartet et projekt omkring FSC-produktion af honning i Kommunale Skove. Projektet går ud på at give 
medlemmerne mulighed for at opstille bistader i kommunale skove. Disse skoves drift er i Frederikshavn Kommune 
certificeret efter en FSC-standard. I denne standard ligger der implicit muligheden for forskellige andre fødevare 
produktionsformer. Det kunne fx være en FSC-certificeret svampedyrkning/indsamling, nøddeproduktion mm. 
Vi har sammen med Søren Hoff Brøndum fra Frederikshavn Kommune igangsat et projekt ”  
 

Produktion af ”FSC-certificeret honning ” 
FSC-certificeringen er i offentligheden nok mest kendt fra bæredygtig produktion af ædeltræ. Mærkningen ses typisk 
på havemøbler fremstillet af træ. Forkortelsen FSC står for Forrest Stewardship Counsil, og er den eneste globale 
mærkningsordning til træ, der har bred opbakning fra en række anerkendte grønne organisationer.  
Vi afholdt et annonceret og godt besøgt møde med Søren Hoff i efteråret, hvor han indledningsvis fortalte om denne 
mulighed. 
Det spændende ved projektet er, at vi kan blive såkaldt ” First movers ”. Ingen andre i Europa producerer den form for 
certificeret honning. Udfordringen i første omgang er at få en produktionsstandard op og stå. Dette 
standardiseringsarbejde udarbejdes pt af gruppen: Søren Hoff, Alice, Asger og Bent med en extern 
certificeringspartner i Holland. Dette arbejde er meget vigtigt, da det gerne skulle blive til en de facto standard, som i 
givet fald alle andre producenter i Europa skal følge, i fald de vil producere FSC-certificeret honning. Vi afventer med 
spænding gruppens arbejde. 
Det skal nævnes, at som en lille tyvstart på projektet, så fik alle foreningens medlemmer i sensommeren mulighed for 
at flytte deres bier på lyng i kommunale skove. Det var der flere medlemmer, som med vekslende held således gjorde. 
Disse erfaringer bygger vi nu videre på. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab 

Kasserer Helle Kjærgaard Larsen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2018, som viste en 
beholdning pr. 31.12.2018 på i alt kr. 22.023,- Helle opfordrede alle til at komme i bigården og 
tænke kreativt, så vi kan få solgt vores honning og tjene lidt penge til foreningen. Regnskabet var 
kontrolleret af vores revisor og generalforsamlingen godkendte regnskabet, hvorefter det blev 
underskrevet.  

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse til 
Knivholt Bilaug 
Ændring af vedtægter: 
Bestyrelsen ønsker at tilrette de gældende vedtægter på følgende punkter:  

 Nuværende: Kommunikation fra bestyrelsen til Knivholt Bilaugs medlemmer foregår primært via 
mail. Bestyrelsen foreslår, at det ændres til: Kommunikation fra bestyrelsen til Knivholt Bilaugs 
medlemmer foregår primært via facebook. 
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 Nuværende: Generalforsamling/Dagsorden/Punkt 6: Valg af formand. Bestyrelsen foreslår, at 
punkt 6 slettes. Så det fremover er op til bestyrelsen på det første møde efter 
generalforsamlingen at vælge formand. 
Dette blev godkendt. 
  
Kommende aktiviteter: 
 
Begynderkursus: 

Jacob Markmann forestod undervisningen i 2018 og har lovet at tage en tørn mere i 2019.  
Minikonference – på Knivholt: 
Der afholdes minikonference i marts sammen med Hjørring, Brønderslev og Aalborg. Hjørring 
står for arrangementet. Yderligere oplysninger vil blive opslået på facebook. 
Udflugt til Thy Nationalpark: 
I august arrangeres en fælles udflugt til Thy Nationalpark. Helle og Hanne står for 
arrangementet – nærmere oplysninger vil blive opslået på facebook. 
Kiggetræet: 
Vi håber at kunne finde 2 medlemmer, der vil forestå pasning og pleje af bierne i kiggetræet. 

 
Kontingentfastsættelse: 

Lokalkontingentet til Knivholt Bilaug på kr. 100,- blev fastholdt. 
Alle der ikke allerede er medlem af DBF (Danmarks Biavlerforening), blev opfordret til at melde 
sig ind. 
 

5. Forslag fra medlemmerne 
 
Salg af honning: 
Vi skulle gerne have solgt mere af Knivholt Bilaugs honning. Vi forsøgte i 2018 at sælge gennem 
Knifholt, men dette blev ingen succes. 
Frederikshavn Bryghus har ytret ønske om et samarbejde. 
 
Der blev på generalforsamlingen foreslået følgende: 
 Formidling - vi skal blive bedre til at reklamere og afholde arrangementer i Bigården. 

Reklame for Knivholt honning og arrangementer kunne foregå via Lokalavisen og Kanal 
Frederikshavn 

 Et samarbejde med kommunens naturvejleder Bo Storm kunne forsøges stablet på benene 
 Workshop med humlebikasser og insekthoteller 
 Insekthotel på Knivholt 
 Turistbusser – salg af honning til turister der er på bustur 
 Konkurrence mellem medlemmerne, hvem kan sælge flest glas honning af foreningens 
 Eventuelt ”ferielukning” af skolebigården  
 Opbakning til vores arrangementer, meld datoer ud for årets arrangementer allerede nu 
 Mentor for nye biavlere 

Hjemmeside: 
Vores hjemmeside bliver ikke brugt ret meget. Forskellige aktiviteter vil fremover blive slået op 
på facebook. 
  

6. Valg af bestyrelse og suppleant, fra bestyrelsen er følgende på valg: 
Hanne Bormann Larsen 
Ais Egede Jensen (ønsker ikke genvalg) 
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Helle Kjærgaard Larsen 
Asger Beck 

Formanden opfordrende forsamlingen til at stille op til bestyrelsen, Helle, Hanne og Asger blev 
genvalgt og Michael Madsen blev valgt ind, i stedet for Ais. 
 
Valg af delegeret til Danmarks Biavlerforening 

 Sker på første bestyrelsesmøde. 

7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 
 Line Haugaard og Frank Hansen blev genvalgt som revisorer og Søren Jacobsen blev valgt 
 som revisorsuppleant. 
 

8. Eventuelt: 
 Vores altid smilende, omsorgsfulde Kaffe-Hanne fik overrakt en blomst for hendes 
 køkkenindsats i forbindelse med vores arrangementer og bigårdsaftener. 

 
Line Haugaard takkede slutteligt for et godt møde, samt god ro og orden. 

 

 

 

Referent: Alice Nielsen 

 


