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Formanden bød velkommen og glædede sig over fremmødet på 18 biavlere, som svarer til CA. 1/3 af 

medlemsskaren. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Flemming Thorsen, som blev valgt til at lede mødets forhandlinger 

2. Bestyrelsens beretning 

Hammel og Omegns Biavlerforening havde pr. 31. december 2016 51 medlemmer, som var medlem af 

Danmarks Biavlerforening (DBF). Det er 2 mere end på samme tidspunkt for et år siden. Endvidere havde vi 

9 lokalforeningsmedlemmer. Af de 9 lokalforeningsmedlemmer var 3 også medlem af Silkeborg 

biavlerforening/ DBF. Det betyder et samlet medlemstal på 60 medlemmer i 2016. 

DBF Har meddelt at 49 har betalt kontingent for 2017. Et medlem døde i 2016. 2 har ikke betalt kontingent 

endnu, så måske betaler de senere. Hvor mange af vores lokalforeningsmedlemmer der vil fortsætte ved vi 

ikke på nuværende tidspunkt, da opkrævningerne endnu ikke er sendt ud. Men der er 18 potentielle 

biavlere som får en opkrævning på 50 kr. 

HOB`S bestyrelse har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder. Et i Gjern Kultur- og 

Idrætscenter. Tre i vore nye lokaler på Klintholm 

Vi har udsendt 2 nyhedsbreve og løbende orienteret via hjemmesiden og Facebook. Deltaget i ”Skovens 

dag”. Afholdt den landsdækkende ”Honning og Jordbærdag. Solgt nyslynget honning ved et arrangement 



ved Spar Købmanden i Gjern. Og har afviklet et foredrag med Laila Sølager om hvordan man indretter 

haven til både bierne og egen familie. Planlagt et foredrag med Ole Michael Jensen med overskriften ”Pres 

din honning”.  

Dette er i overskrifts form hvordan foreningens verden ser ud gennem bestyrelsens briller. Men der er 

naturligvis mange detaljer at berette om   

 

HOB 100 år 

Vi sluttede stort set året 2016 med at fejre foreningens 100 års jubilæum. Vi havde en rigtig hyggelig dag i 

lokalerne på Klintholm. Der blev holdt festtale. Uddelt præmier for bedste honning og bedste honningkage. 

Og sidst men ikke mindst tildelte bestyrelsen DBF`S sølvnål til Flemming Thorsen for sit uovertrufne arbejde 

for HOB. Det må i sandhed siges at du om nogen har en kæmpe andel i at foreningen overhovedet 

eksisterer og kunne fejre sit 100 års jubilæum. 

På hjemmesiden kan Interesserede læse jubilæumsskriftet, som Paul M. har samlet. Endelig kan jeg oplyse 

at der på lokalhistorisk arkiv findes materiale lige fra stiftelsen, fint håndskrevne protokoller mm. 

Skolebigården 

Skolebigården er vores største aktiv. Vi har en virkelig god placering på Klintholm. Der er læ, sol og rigtig 

fornuftige trækkilder. I 2015 har vi bevæget os fra 8 til 11 familier for til slut at ende på 9 familier. 

Udvidelserne skyldes at vi tog dronningerne fra de familier der byggede sværmceller. Sidst på sæsonen 

måtte vi slå nogle familier sammen fordi et par dronninger var for svage.   

Sæsonen igennem har Flemming og/eller Poul været i skolebigården hver tiende dag. Vi har holdt to syre 

arrangementer, henholdsvis myresyre i august og oksalsyre i december med uddeling af syre til egne bier i 

begge tilfælde. Det fungerer på den måde, at dem der vil have syre skal betale 10 kr. for en syrefast flaske. 

De 10 kr. kan man få tilbage ved at aflevere flasken, eller beholde den og få den fyldt fra gang til gang. Selve 

syren betaler HOB. 

Efter behov har vi haft god hjælp i skolebigården af Palle, Freddy og Bjarne. I 2016 har vi haft flere besøg af 

Bisygdomsinspektør Niels Rasmussen. Det er en rigtig god ide at Niels besøger os. Det er altid nemmere at 

henvende sig til en person man kender, selv om vi selvfølgelig alle håber på, at vi ikke får brug for besøg af 

bisygdomsinspektøren. 

2016 blev det første hele år med en aftale med kommunen om brug af Lokalerne på Klintholm. Det har 

betydet at vi fra denne sæson har haft en hel container til rådighed til vores materiel. At vi har haft adgang 

til værkstedet, så vi kan vedligeholde vores materiel og undervise vores begyndere i f.eks. at lægge voks i 

rammer. Desuden har vi adgang til hovedbygningen, så vi kan afslutte vores skolebigårds aftener indendørs. 

Efter behov kan vi holde møder og lave egentlig undervisning. 

Aftalen indeholder også en del praktiske forhold som nøgler, oprydning efter brug, kaffebrygning og 

service.  At det har fungeret så godt skyldes ikke mindst samarbejdet med Jesper som både er biavler og 

lærer på stedet. Tak til Jesper for det.  



Bi-sløjd 

Aftalen har også betydet at vi for første gang i foreningens historie har tilbudt bi-sløjd hver anden torsdag 

vinteren over. Vi er så heldige at vi har ikke mindre end tre tømre til at lede slagets gang, Bjarne, Carsten og 

Freddy. Det ser ud til at 10-12 biavlere hygger sig rigtig godt med det. Vi venter spændt på at se resultatet 

af anstrengelserne. Især bliver det spændende at se hvem der først præsenterer en ettikeringsmaskine, 

efter Niels Rasmussens model.   

 

Begynderundervisning 

I 2016 har Flemming og Poul gennemført begynderundervisning med 23 deltagere, hvoraf 4 var gengangere 

fra året før. Den teoretiske del blev afviklet over fire lørdage og den praktiske del hver tiende dag i 

skolebigården hen over foråret og sommeren. 

Det har været et super godt og aktivt hold. Et hold som virkelig har medvirket til at skabe store oplevelser i 

skolebigården godt hjulpet af det uforudsigelige sommer vejr. Holdet formåede også at lægge så stort et 

pres på instruktørerne for at blive undervist i trugstade drift, at bestyrelsen måtte købe et trugstade 

Bestyrelsen forventer et stort engagement af holdet også i den kommende sæson.  

Holdet var også på udflugt til OBC biavl i Hørning, hvor der blev orienteret om de forskellige materiel 

muligheder og afsluttet med et lille traktement og 10% ved køb på dagen 

 

Arrangementer, salg af honning 

Bestyrelsen besluttede at fortsætte den tidligere lagte linje med arrangementer der kan profilere biavlen og 

sælge vore uovertrufne produkter som honning på glas. 

I maj måned deltog vi i et arrangement ”Skovens dag” arrangeret af Hammel kommunes naturvejleder. Det 

foregik på Ulstrup gods sammen med jægere, spejdere og andre naturfolk. Vi havde et observationsstade 

og et par stande hvor vi fortalte om bierne og solgte honning. Her så vi endnu en gang hvad Birgit og Bjarne 

kan præstere med en fuldt udbygget stand med mange finesser inkl. billeder fra deres egen biavl. Et godt 

eksempel til efterfølgelse.  

Honning jordbærdagen forløb som den plejer: informationer og fremvisning af bierne, honningfratagning, 

slyngning, smagning af honning og jordbær. Salg af honning. Det er en rigtig god dag for børn og andre med 

smag for søde sager. Vi kunne dog godt tænke os lidt flere deltagere end vi har haft de seneste par år.  

Dagen efter stod vi hos Spar købmanden i Gjern med nyslynget honning. Vi har en aftale om at vi sælger 

både fast og nyslynget honning til butikspriser. Pengene fra salget går direkte i foreningens kasse, mod at 

det vi ikke får solgt sælges i butikken de efterfølgende dage. Det er allerede aftalt at vi gentager det igen i 

år. Endvidere har vi solgt skolebigårdshonning i forretningen lige siden. Hvilket også vil fremgå af 

regnskabet. 



Dagen efter igen, altså mandag, havde jeg aftalt et arrangement med eleverne på Klintholm om at de både 

skulle være med til tage honning fra et stade og slynge, tappe og sætte etiketter på det glas de hver især fik 

med hjem. Søde og glade børn der var meget optaget af opgaven. Det er det der heder at give lidt tilbage 

for brugen af deres lokaler. Er der nogen der har lyst til at være med i år er i meget velkommen til det.    

Hjemmesiden 

Foreningens hjemmeside har fungeret rigtig godt i hele perioden. Nyhedsbrevene, referater og andre 

informationer myldrer frem på skærmen, så snart Paul modtager materialet.  

 Paul bestyrer endvidere den lukkede Facebook gruppe, som kun kan bruges af medlemmer af HOB. Her har 

i mulighed for erfaringsudveksling om jeres daglige biavlsarbejde. Min oplevelse er at såvel hjemmesiden 

som Facebook gruppen betyder at vi som forening og det er jo som regel formanden, får henvendelser fra 

kommende medlemmer og eksterne om alt muligt frem for de foreninger der ikke har de samme værktøjer. 

Et eksempel er henvendelsen fra Hotel Scandic i Silkeborg.  

Hotel Scandic Silkeborg  

Sidst på efteråret 2016 fik jeg en henvendelse fra hoteldirektøren på hotel Scandic i Silkeborg om at stille 

nogle bifamilier på hotellets område. Hotellet ville gerne, som visse andre hoteller kunne købe honning fra 

bifamilier på egen grund. Honning til morgenbordet og til brug i madlavning og til salg til hotellets gæster. 

Det lød jo rigtig spændende. Jeg orienterede om det i skolebigården over en kop kaffe. Siden har jeg danset 

flere runder med Bjørk og Torben om opgaven. Vi er stort set enige om målet. Bjørk og Torben påtager sig 

opgaven. De får et lille skub i starten mod at Hammel og Omegns biavlerforening indgår i navnet på 

bigården. Herudover vil vi selvfølgelig rent fagligt stille os til rådighed, som overfor enhver af i andre. Vi har 

aftalt et info samarbejde i forbindelse med vores hjemmeside og Facebook. Vi kan lave bigårdsbesøg for 

bl.a. begyndere. 

Planen er nu at Bjørk og Torben skal have hotellets accept af det aftalegrundlag vi sammen har udarbejdet 

bl.a. skal hotellet anlægge en bigård og betale for markedsføringsmateriale. Nye tider for medlemmer af 

HOB. Vi glæder os til at se resultatet og besøge jer og selvfølgelig til at give en hjælpende hånd, hvis det 

skulle blive nødvendigt. 

 

Danmarks biavlerforening 

Som formand har jeg i årets løb deltaget i fire arrangementer i DBF: Biavlskonferencen over to dage i marts. 

Generalforsamlingen en dag i april. DBF`s 150 års jubilæum i Ringe over to dage i juli. Formandsmødet en 

dag i november sammen med Bjarne. Min oplevelse af DBF`s arrangementer er positiv. Der er en god tone, 

og set gennem en hobbybiavlers briller et fornuftigt fagligt niveau, så også os, der kan finde på at 

interessere os for andet end biavl, kan følge med.  

 

 



Bestyrelsesarbejdet 

Til slut vil jeg bare sige om bestyrelsesarbejdet, at jeg synes det har fungeret rigtig godt. Vores nye 

muligheder for aktiviteter i lokalerne har selvfølgelig også udfordret det enkelte bestyrelsesmedlem. Men i 

har løst opgaverne til fulde.   

Mange tak for samarbejdet i bestyrelsen. Og tak for samarbejdet med alle medlemmerne. 

Skal vi lige se hvem bestyrelsen er: 

Næstformand Carsten, Kasserer Palle Kristensen, Webmaster og sekretær Paul Mikkelsen, 

bestyrelsesmedlem Bjarne Overgaard, suppleant Freddy Kristensen. 

Hermed overdrager jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens videre behandling. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

Bjørk kunne meddele, at der er lavet aftaler med Scandic Hotel om placering (på det flotteste sted ved 

hotellet) af 3 trugstader. Bjørk og Torben er indkaldt til møde med hotellets medarbejdere, hvor de skal 

fortælle om B.la.  biernes levevis og færden og forskellen mellem hvepse og bier. Desuden er det 

kommende Begynderhold inviteret til besøg i Hotellets bigård. 

 

 3. Fremlæggelse af regnskab og budget. 

Palle kunne desværre ikke komme til generalforsamlingen, så revisor Flemming Thorsen fremlagde 

regnskabet. 

Foreningen har haft indtægter på 21.595 kr. Udgifterne har været 17.551 kr. Dermed blev årets resultat et 

overskud på 4.044 kr. Den samlede saldo i foreningen er 15.247 kr.  pr. 31.12.2016. 

Budgetforslaget for 2017 viser at der regnes med udgifter på 19.264 kr. og indtægter for 23.350 kr. således 

at der forventes et overskud på 4.086 kr. 

Flemming Thorsen foreslog at foreningen indkøber en strimmel regnemaskine, således at revisor lettere 

kunne gennemgå regnskabet. 

Regnskab og Budget blev godkendt. 

 

 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse. 

Poul F. fremlagde planerne for det kommende år som en bruttoliste, nogle planer er klare og andre 

arbejdes der stadig med. 

Foredrag ”Pres din honning” 

Skolebigård med 8 familier. 



Begynderkursus i Biavl. 

Specialkursus i Biavl. 

Skovens dag i Hammel kommune. 

Honning og Jordbærdag den 17. juni på Klintholm. 

Spar Købmanden i Gjern, salg af ny slynget honning den 18. juni. 

Slynge honning med A-klassens elever på Klintholm den 19. juni. 

Sommerarrangement/udflugt: 

 Endelave. 

 Åben bigård på Hvinningdal (hos Bjørk) 

 Bigården på Hotel Scandic 

 OBC Havndal 

Brugsen i Hammel, salg af ny slynget sommerhonning primo august. 

Flere medlemmer involveres i foreningens aktiviteter. 

Bestyrelsens planer blev taget til efterretning. 

 

Kontingent. 

Kontingent til Lokalforeningen (HOB) 2018, uændret 50 kr. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

 5. Forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen har ingen forslag modtaget til behandling. 

 

 6. Valg af formand. 

På valg er Poul Fjeldsted – modtager genvalg. Blev valgt. 

 

 7. Valg af bestyrelse og suppleant. 

På valg er:     Paul Mikkelsen – modtager genvalg. Blev valgt 

                        Palle Kristensen – modtager genvalg. Blev valgt. 



                        Freddy Kristensen – modtager genvalg som suppleant. Blev valgt 

 8. Valg af revisor. 

På valg er:       Flemming Thorsen – modtager genvalg. Blev valgt. 

 

 9. Eventuelt. 

Sussanne Bengtson forespurgte hvorfor ikke alle nybegyndere som havde meldt sig ind i DBF havde fået 

200 kr. refunderet fra HOB. Da Palle ikke var tilstede under mødet, fik Poul F. til opgave at undersøge, 

således at alle nybegyndere som har meldt sig ind i DBF kunne få penge retur.                                                                      

Flemming T. kunne meddele at Palle Kristensen og Torsten Sandorff har gennemgået første del af kurset  

som ”Kyndig biavler”.     

30.01.2017. 

Referent Paul Mikkelsen                                                                 

 

 

 

 

 


