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Forslag 1 – Danmarks Biavlerforening opretter en juniorafdeling 
 

 

Forslagsstiller: 

 

Langelands Biavlerforening 

 

 

Forslag: 

 

Danmarks Biavlerforening opretter en juniorafdeling. 

 

For at blive medlem af juniorafdelingen, skal man være medlem af en lokal biavlerforening tilknyttet 

Danmarks Biavlerforening, og være under 26 år (aldersgrænsen for tilskud efter folkeoplysningsloven). Man 

skal være aktiv biavler. 

 

Der betales kontingentsvarende til halvdelen af normalkontingent, juniormedlemmer modtager Tidsskrivt 

for Biavl. 

 

Juniormedlemmer kan bruge DBF`s etiketter efter gældende regler. 

 

Juniormedmemmer er på alle måder fuldgyldige medlemmer, og kan modtage tillidsposter. 

 

 

Motivation: 

 

Juniormedlemmer vil på et tidspunkt i uddannelsesforløbet sikkert stoppe som biavler, men det er vores 

opfattelse, at en del senere i livet igen kaster sig over biavl på et eller andet plan. det kan derfor betraktes 

som en del af "fødekæden" for medlemstilgang. 

 

Lokalforeninger kan indhænte medlemstilskud efter folkeoplysningsloven. 

 

Det vil åbne er dør for formidling om biavl i kommunale ungdomsskoler m.m. 

 

Aldersgrænsen kan diskuteres, skal muligvis være lavere. 
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Forslag 2 – Belysning af fordele og ulemper ved brugen af Apiguard 
 

 

Forslagsstiller: 

 

Nordsjællandske Bivenner 

 

 

Forslag: 

 

Apiguard, der indeholder det aktive stof thymol, er som bekendt et godkendt bekæmpelsesmiddel mod 

varroamider. 

 

Bestyrelsen for Nordsjællandske Bivenner opfordrer DBF til over for medlemmerne at belyse fordele og 

ulemper ved brugen af Apiguard. Vi er bekendt med, at thymol kan optages i voksen. Hvad betyder det for 

bierne og for honningen?  

Uden en større viden på området er det svært at beslutte, hvordan diverse voksklubber bør forholde sig til 

medlemmernes brug af Apiguard i biavlen.  
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Forslag 3 - Biavlskonferencen skal være for alle i DBF 
 

 

Forslagsstiller: 

 

Moesgård Biselskab for holistisk biavl 

 

Forslag: 

 

Biavlskonferencen skal fremover være en stor årlig begivenhed for alle de medlemmer af DBF. 

DBF skal arbejde for,  at antallet af deltagere i løbet af 3-5 år skal op på  1.500 biavlere.  

 

Motivation: 

 

Det er vigtigt at så mange som muligt af DBF´s medlemmer kommer til at føle et tilhørsforhold til DBF. 

Det er vigtigt med mindst et stort landdækkende arrangement årligt, hvor medlemmer kan mødes til en 

faglig og social begivenhed. 

Det er vigtigt vi tilgodeser alle biavleres behov for faglige foredrag. 

Det er vigtigt vi oplever, at vi er mange og at vi er medlemmer af en stor landdækkende levende forening!  

Økonomi: Det bliver det dyrere at afholde et stort arrangement, men en del penge kunne sandsynligvis 

hentes, ved at arrangementet ville blive tiltrækkende for materielforhandlere o.l. der vil betale for i stand, 

fordi de vil se en økonomisk fordel ved at møde så mange biavlere! 

Også organisationer/foreninger, som vi som biavlere har fælles interesser med bør inviteres (f.eks. 

Landsforeningen Praktisk Økologi, Bistad, Bybi, Dansk Familielandbrug, Landbrug og Fødevarers 

økologisektion osv. ). 

Man kunne overveje om de 60-80.000 kr. som DBF hver andet år bruger på honning festivalen, ikke ville 

være  bedre at bruge på en stor biavlskonference! 
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Forslag 4 - Ændring af tidspunkter for udsendelse af regnskab og forslag der skal 

behandles på generalforsamlingen 
 

 

Forslagsstiller: 

 

Moesgård Biselskab for holistisk biavl 

 

 

Forslag: 

 

Forslag til ændring af vedtægter for Danmarks Biavlerforening: 

§5 stk 9 nuværende ordlyd: 

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. 

Forslag: Ændring af §5 stk 9: 

Dato for generalforsamlingen skal bekendtgøres i Tidsskrift for Biavl senest 8 uger forud. 

Dagsorden bekendtgøres i Tidsskrift for Biavl. Den komplette dagsorden, årsregnskab, beretning og budget 

tilsendes de lokale foreningers bestyrelse pr. E-mail eller post senest 8 uger før generalforsamlingen 

§5 stk 10 nuværende ordlyd 

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. 

Forslag: Ændring af §5 stk 10 

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indsendes til Danmarks 

Biavlerforening senest 12 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: 

 

Ifølge vedtægterne skal det reviderede årsregnskab, budget for indeværende år samt øvrige forslag, der 

skal behandles på generalforsamlingen, udsendes til de delegerede senest 2 uger før generalforsamlingen. 
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Konsekvensen af ovennævnte er at det stort set er umuligt for den delegerede, sammen med den 

bestyrelse og den lokalforening han/hun repræsentere at gennemgå og tage stilling til materialet og 

forslagene. Den delegerede har derfor ikke noget demokratisk mandat fra sit bagland 

(bestyrelse/lokalforening) til at stemme på generalforsamlingen.  

Vi skal værne om demokratiet, men demokrati er besværligt og omkostningsfyldt, derfor har vi i DBF 

vedtaget en form for indirekte demokrati, hvor vi sender en delegeret fra hver lokalforening.    

Hvis lokalforeningerne/bestyrelserne skal have indsigt og medansvar i DBF, er det nødvendigt at vi ændre 

på reglerne for udsendelse af materialet der skal behandles på generalforsamlingen, så materialet er den 

delegerede i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen. 

Økonomiske betragtninger: 

At fremrykke tidspunktet for indsendelse af forslag til generalforsamlingen har ingen økonomiske 

konsekvenser.  At flytte tidspunktet for udsendelsen af materialet til de delegerede,  kan måske være svært 

mht. færdiggørelse af regnskab og budget, men beretningen og forslagene kan uden besvær og 

økonomiske konsekvenser ændres. 
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Forslag 5 - DBF bør medvirke til at biavlere der vælger at behandle med BAYVAROL 

/FLUMETHRIN får en korrekt faglig anvisning 
 

 

Forslagsstiller: 

 

Moesgård Biselskab for holistisk biavl 

 

 

Forslag: 

 

DBF bør medvirke til at biavlere der vælger at behandle med BAYVAROL /FLUMETHRIN får en korrekt faglig 

anvisning. 

 

 

Motivation: 

 

Problemstilling: 

Mange erhvervsbiavlere behandler varroamider med pesticider!  

Størstedelen af fritidsbiavlerne varroa behandler efter ”den sikre strategi” uden pesticider.  

Der er en ikke uvæsentlig del af hobby biavlerne som bruger Bayvarol, og de har ingen hjælp til at udføre 

behandlingen på betryggende vis til skade for bierne og biavlen. 

DBF arbejder for biavlen i Danmark og for alle DBF´s medlemmer!  

Vi mener det er godt DBF har en klar holdning imod pesticidbehandling af varroamider, men DBF kan ikke 

tillade sig at stikke hovedet i busken og ignorere og dermed svigte det antal medlemmer, som på trods af 

DBF´s råd, vælger at behandle med Bayvarol/flumethrin.  

Derfor skal DBF udarbejde an anvisning på, hvordan man på faglig korrekt vis behandler mod varroamider 

med Bayvarol/flumethrin.  

 

Økonomiske betragtninger: 

Hvis ikke vores faglige konsulent allerede har den faglige kompetence og viden der skal til, for at skrive en 

anvisning om brug af Bayvarol, kan han nemt indhente oplysningerne hos nogle af de erhvervsbiavlere, som 

har brugt Bayvarol i mange år. 

Det skønnede ressource behov for at producere en anvisning i behandling med Bayvarol, og lægge den på 

DBF´s hjemmeside er således minimal, og skønnes at kunne holdes under 5000 kr. 
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Forslag 6 - Omhyggelig prioritering af offentlige projekter 
 

 

Forslagsstiller: 

 

Moesgård Biselskab for holistisk biavl 

 

 

Forslag: 

 

DBF skal iagttage forsigtighed med at involvere sig i for mange offentlige projekter. 

 

Motivation: 

 

Det er godt for DBF´s økonomi med tilskud til biavlsprojekter fra forskellige myndigheder! 

Men da mange projekter skal financierers 50 % af DBF, kan det også blive en ”møllesten om halsen”. 

Biavlsprojekter har vist sig at være et tveægget sværd, som de seneste år har tappet DBF både økonomisk 

og tidsmæssigt for store resurser. 

På formandsmødet okt. 2013 var der en god diskussion om emnet ”Prioritering af projekter”, om hvor vidt 

de bidrog eller tappede DBF for ressourcer. 

Dette forslag ligger i slipstrømmen af formandsmødet og er IKKE en konkret begrænsning hverken 

økonomisk eller tidsmæssigt til DBF´s nuværende eller fremtidige projekter , blot en henstilling til 

bestyrelsen om at være påpasselig og have øje for primæopgaverne i DBF,  som paraply organisation for de 

lokale biavlerforeninger i Danmark. 

Økonomi: Det er muligt at færre projekter giver færre penge som DBF har at forvalte. Projekterne har ind til 

nu været med til at gøre DBF´s økonomi svært gennemskuelig. Stram styring af økonomi og tidsforbrug kan 

på længere sigt være en god investering for DBF! 
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Forslag 7 - Etablering af en leder uddannelse 
 

Forslagsstiller: 

 

Moesgård Biselskab for holistisk biavl 

 

 

Forslag: 

 

DBF skal udtænker – igangsætter en lederuddannelse for formænd/næstformænd i DBF. 

 

Motivation: 

 

Ny viden giver dynamik og aktivitet!  Hvis du udvikler dig som leder, så gør du en forskel. Det har betydning 

for foreningens udvikling og for, om flere har lyst til at begynde og fortsætte med biavl. 

De færreste af os er født som leder, men det er noget man kan uddanne sig til. 

Der ligger et kæmpe potentiale i vores 5000 medlemmer, men hvis ikke der er ledere som kan inspirere, 

aktivere og støtte medlemmerne vil mange gode kræfter gå spildt. 

Den traditionelle tanke, at fordi man er den bedste til at passe bier i en lokalforening, så er man også god til 

at være leder af lokalforeningen trænger til revision.    

Vi skal betragte DBF og lokalforeningerne som organisationer der har behov og krav på at blive ledet 

målbevidst og samvittighedsfuldt. 

Det foreslås at man kigger på DGI, som har etableret lederkurser for deres lokalforeninger, og har udtænkt 

ledelsesstrategi i form af trilogi ledelse. Men der er sikkert mange andre ideer der kunne inspirere! 

Økonomi: 

Det vil koste penge for DBF.   

1) DBF kan  oprette en uddannelsesfont, som alle medlemmer betalte til (kontingentforhøjelse 20 kr. årligt 

som skal målrettes til uddannelse, så har vi 100.000 kr. at starte med ! 

2) Man kunne opfordre lokalforeninger til at indmelde sig i DGI (600 kr. pr. forening + 7,50 kr. pr. medlem, 

herved kan lokalforeningen få foreningsvejledning, gratis foreningsbesøg, rabat på bl.a. lederkurser osv. 

http://cms.www.dgi.dk/Forening/Ledelse/Lederuddannelse/nyheder/DGIs_lederuddannelse_[a36676].aspx 

 

 

 

  



   

10 

 

Forslag 8 - Danmarks Biavlerforening skal følge op på kontingentopkrævningen 
 

Forslagsstiller: 

 

Nordthy Biavlerforening 

 

 

Forslag: 

 

Danmarks Biavlerforening skal følge op på kontingentopkrævningen, således at hvor Danmarks 

Biavlerforening har påtaget sig at opkræve kontingentet direkte fra medlemmerne, skal Danmarks 

Biavlerforening også udsende rykkerskrivelser ved manglende indbetaling. 

 

Motivation: 

 

Lokalforeningerne har ikke data på indbetalingskortene, der sikrer en hurtig og korrekt registrering af 

indbetalingen ved en ny opkrævning.  

At overlade lokalforeningerne at skulle håndtere rykkerskrivelser er en forsinkende proces, og det giver 

besvær for lokalforeningerne at skulle være et indskudt led i rykkerprocessen. 
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Forslag 9 – Moderne kommunikationsmidler 
 

 

Forslagsstiller: 

 

Vejle- og Omegnsbiavlerforening 

 

 

Forslag: 

 

Hvordan forestiller DBF sig, at de moderne kommunikationsmidler kan bruges i større udstrækning 

fremover? Her tænkes på facebook, twitter osv.  

 

Motivation: 

 

Et under område er annoncering på nettet via f.eks. facebook og google adwords. Det kan sandsynligvis 

med fordel bruges i forbindelse med begynderkurser. Derudover tænker vi, at det kan bruges ved generel 

info til alle på nettet når vi har nyheder, som kan gavne det fælles formål - at virke for biavlens fremme. 

 

 


