
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
 

 

 

 

  



 

Forslag 1 

§ 3. stk. 4 

4. Foreningernes formænd  
Formændene for de tilsluttede foreninger er at betragte som kontaktled mellem Danmarks 
Biavlerforening og foreningerne. 

Foreslås ændret til: 

4. Kommunikation  
Formændene for de tilsluttede foreninger er at betragte som kontaktled mellem Danmarks 
Biavlerforening og foreningerne. Danmarks Biavlerforening kan herudover, med kopi til formanden, 
informere relevante personer i foreningen direkte.   
 

Motivation: 

Med nutidens kommunikationsmidler, har det vist sig ofte mere effektivt at kommunikere direkte. Det 
vurderes dog fortsat at være hensigtsmæssigt, at formanden er orienteret om kommunikationen med 
foreningen. 

 

Forslag 2 

§ 5. stk. 9 og 10 

9. Indvarsling til generalforsamling  
Dato for generalforsamlingen skal bekendtgøres i Tidsskrift for Biavl senest 8 uger forud. 

Dagsordenen bekendtgøres i Tidsskrift for Biavl og tilsendes de delegerede senest 2 uger før 
generalforsamlingen. Samtidig tilsendes de delegerede det reviderede årsregnskab, forslag til budget 
samt øvrige forslag. 

10. Dagsordensforslag til generalforsamlingen  
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indsendes til Danmarks 
Biavlerforening senest 5 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag kan kun fremsættes af en 
forening med mindst 15 medlemmer, af et listeforbund med mindst 15 medlemmer, og af bestyrelsen. 

 

Foreslås ændret til: 

9. Indvarsling til generalforsamling  
Dato for generalforsamlingen skal bekendtgøres i Tidsskrift for Biavl senest 12 uger forud. 
Dagsordenen bekendtgøres i Tidsskrift for Biavl og tilsendes de delegerede senest 3 uger før 
generalforsamlingen. Samtidig tilsendes de delegerede det reviderede årsregnskab, forslag til budget 
samt øvrige forslag. 

10. Dagsordensforslag til generalforsamlingen  
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indsendes til Danmarks 
Biavlerforening senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag kan kun fremsættes af en 
forening med mindst 15 medlemmer, af et listeforbund med mindst 15 medlemmer, og af bestyrelsen. 

Motivation: 
Forlængelse af indvarslingsperiode og tidligere udsendelse af materiale øger mulighederne for, at 
delegerede kan forberede sig og sikre dialog med sit bagland. Som konsekvens af ændring i § 5 stk. 9 
forlænges også indleveringsfrist i § 5 stk. 10. 



 

 

Forslag 3 

§ 5. stk. 11 

11. Dagsorden for generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. Delegerede kan ikke være stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Evt. beretninger fra udvalg, konsulent, m.v. 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

6. Bestyrelsens forslag og planer for kommende år. 

7. Forslag fra foreningerne, listeforbundene og bestyrelsen 

8. Forslag til budget herunder kontingent 

9. Valg af formand. 

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

11. Forslag til mødested for næste års generalforsamling. 

12. Eventuelt. (Under dette dagsordenspunkt kan ikke tages beslutninger) 

  

Foreslås ændret til: 

11. Dagsorden for generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. Delegerede kan ikke være stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Evt. beretninger fra udvalg, konsulent, m.v. 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

6. Bestyrelsens forslag og planer for kommende år. 

7. Forslag fra foreningerne, listeforbundene og bestyrelsen 

8. Forslag til budget herunder kontingent 

9. Valg af formand. 

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

11. Forslag til mødested for næste års generalforsamling. 

12. Eventuelt. (Under dette dagsordenspunkt kan ikke tages beslutninger) 

 

Motivation: 

Punktet foreslås slettet, da det i praksis indgår i bestyrelsens beretning. 

 



 

 

Forslag 4 

§ 5. stk. 18 

18. Referat  
Der optages et informationsreferat af enhver generalforsamling. Referatet underskrives af dirigenten 
og formanden. Det optages i Tidsskrift for Biavl senest 2 måneder efter generalforsamlingen, sammen 
med et sammendrag af regnskabet. 

 

Foreslås ændret til: 

18. Referat  
Der optages et beslutningsreferat af enhver generalforsamling, stemmetal og mindretalsudsagn 
anføres i referatet. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. Referatet offentliggøres for 
medlemmer senest 2 måneder efter generalforsamlingen. 

 

Motivation: 

Forslaget skal sikre bedre muligheder for at fremfinde beslutninger fra tidligere generalforsamlinger, 
ligesom et officielt referat ofte er nødvendigt i forbindelse med indgåelse af bankaftaler og lignende. 
Der kan fortsat informeres om generalforsamlingen i Tidsskrift for Biavl og det officielle referat kan 
offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

 

Forslag 5 

§ 5. stk. 19 

19. Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller såfremt 1/3 af 
foreningerne, skriftligt og med anmeldelse af forhandlingsemne forlanger det. Den ekstraordinære 
generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter at forlangendet er modtaget. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal straks meddeles formændene for de tilsluttede foreninger 
pr. brev og bekendtgøres i Tidsskrift for Biavl hurtigst muligt efter at beslutningen er truffet. 

 

Foreslås ændret til: 

19. Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller såfremt 1/3 af 
foreningerne, skriftligt og med anmeldelse af forhandlingsemne forlanger det. Den ekstraordinære 
generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter at forlangendet er modtaget. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal straks meddeles formændene for de tilsluttede foreninger 
pr. brev og bekendtgøres i Tidsskrift for Biavl hurtigst muligt efter at beslutningen er truffet. 

 

Motivation: 

Kommunikation med lokalforeninger sker i dag i videst mulig omfang elektronisk. 



 

 Forslag 6 

§ 6. stk. 4 

4. Prokura  
Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura. 

 

Foreslås ændret til: 

4. Tegningsret 

Foreningen tegnes af enten: 

a. Formanden i forening med næstformanden. 

b. 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

c. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

d. Den samlede bestyrelse kan meddele fuldmagt. 

 

§ 7. stk. 2 

2. Anbringelse af foreningens midler  
Foreningens likvide midler udover en efter omstændighederne passende kassebeholdning samt alle 
legatmidler skal indsættes på konto i et pengeinstitut eller anbringes i værdipapirer med høj sikkerhed. 

Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves hele bestyrelsens underskrift. 

 

Foreslås ændret til: 

2. Anbringelse af foreningens midler  
Foreningens likvide midler udover en efter omstændighederne passende kassebeholdning samt alle 
legatmidler skal indsættes på konto i et pengeinstitut eller anbringes i værdipapirer med høj sikkerhed. 

Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves hele bestyrelsens underskrift. 

 

Motivation: 

Der har vist sig behov for en præcisering af foreningens tegningsret. Endvidere er udtrykket tegningsret 
mere dækkende. Sidste sætning i § 7 stk. 2 udgår som konsekvens af præcisering af tegningsretten i § 6 
stk. 4. 

 

 

  



 

Forslag 7 

§ 7. stk. 3 

3. Revisor  
Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor, 
der yderligere mindst to gange årligt foretager uanmeldt beholdningseftersyn på sekretariatet samt 
påser, at regnskabet føres på forsvarlig måde, og at foreningens midler er anbragt i overensstemmelse 
med vedtægterne. 

 

Foreslås ændret til: 

3. Revisor  
Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor, 
der yderligere på eget initiativ kan foretage uanmeldt beholdningseftersyn på sekretariatet samt påser, 
at regnskabet føres på forsvarlig måde, og at foreningens midler er anbragt i overensstemmelse med 
vedtægterne. 

 

Motivation: 

Foreningen har ikke længere en kontant beholdning på sekretariatet. Bestemmelsen pålægger derfor 
foreningen unødvendige udgifter. Foreningens nuværende revisor støtter op om forslaget. 

 

 

Forslag 8 

§ 9. stk. 4 

4. Anvendelse af Medlemskab af Danmarks Biavlerforening ved markedsføring.  
Medlemskab af Danmarks Biavlerforening må ikke uden bestyrelsens skriftlige tilladelse anvendes til 
mærkning af produkter. 

Foreslås ændret til: 

4. Anvendelse af Medlemskab af Danmarks Biavlerforening ved markedsføring.  
Medlemskab af Danmarks Biavlerforening må ikke uden bestyrelsens skriftlige tilladelse anvendes til 
mærkning af produkter. Denne tilladelse kan af bestyrelsen meddeles kollektivt. 

 

Motivation: 

Forslaget giver mulighed for at fastsætte generelle retningslinjer for anvendelse af medlemskab i 
forbindelse med markedsføring. 

 

  



 

Forslag 9 

§ 9. stk. 5 

5. Overtrædelse  
Hvis der gøres indgreb mod mærkernes eneret, kan et hvert medlem fordre, at foreningen gør ansvar 
gældende mod overtræderen, ligesom det påhviler et hvert medlem, der får kendskab til noget 
overgreb, straks at anmelde dette til Danmarks Biavlerforening. 

Uberettiget anvendelse af medlemskabet ved markedsføringen medfører en bod, hvis størrelse 
fastsættes af bestyrelsen. Denne afgørelse kan ikke indbringes for en domstol. 

 

Foreslås ændret til: 

5. Overtrædelse  
Hvis der gøres indgreb mod mærkernes eneret, kan et hvert medlem fordre, at foreningen gør ansvar 
gældende mod overtræderen, ligesom det påhviler et hvert medlem, der får kendskab til noget 
overgreb, straks at anmelde dette til Danmarks Biavlerforening. 

Uberettiget anvendelse af medlemskabet ved markedsføringen medfører en bod, hvis størrelse 
fastsættes af bestyrelsen. Denne afgørelse kan ikke indbringes for en domstol.  

 

Motivation: 

Bestemmelsen er forældet. En forening kan i dag ikke forhindre medlemmer i at videreføre 
foreningsafgørelser til domstolene. Spørgsmål af denne type vil typisk blive forelagt 
generalforsamlingen eller søges rejst ved byretten. 

  



 

Forslag 10 

§ 10. stk. 1 

Ansvarsforsikringer 

1. Ansvarsforsikring  
 
Ansvarsforsikring  
Danmarks Biavlerforening tegner kollektiv ansvarsforsikring for sine medlemmer for ansvar overfor 
tredjemand for skader forvoldt i forbindelse med biavlen. 
 
Produktansvarsforsikring  
For medlemmers ansvar overfor tredjemand for honning solgt med Danmarks Biavlerforenings 
registrerede etiket tegner Danmarks Biavlerforening en kollektiv produktansvarsforsikring. 
 

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 
For lokalforeningers ansvar i forbindelse med arbejdsskader tegner Danmarks Biavlerforening en 
kollektiv arbejdsskadeforsikring. 

 

Foreslås ændret til: 

1. Ansvarsforsikring  

 
Ansvarsforsikring  

Danmarks Biavlerforening tegner kollektiv ansvarsforsikring for sine medlemmer for ansvar overfor 
tredjemand for skader forvoldt i forbindelse med biavlen. 

 

Produktansvarsforsikring  
For medlemmers ansvar overfor tredjemand for honning solgt med Danmarks Biavlerforenings 
registrerede etiket eller af Danmarks Biavlerforening anden godkendt etiket, tegner Danmarks 
Biavlerforening en kollektiv produktansvarsforsikring. 
 
 
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 
For lokalforeningers ansvar i forbindelse med arbejdsskader tegner Danmarks Biavlerforening en 
kollektiv arbejdsskadeforsikring. 

  

Motivation: 

Ændringen åbner mulighed for, at man kan være forsikret, ved anvendelse af andre etiketter. 

 


