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Kære biavlere 

I ønskes alle en rigtig god og bi venlig påske. 

Husk at vi, for første gang i år, mødes i skolebigården torsdag den 20. april KL 19.  

Bierne i skolebigården har det godt. En enkelt familie har tabt sin dronning. Flemming og Bjarne har 

givet familien en ægtavle fra en anden familie. Det har to formål: dels at forhindre at en arbejder 

begynder at lægge ubefrugtede æg og dels for at bierne kan konsentrere sig om at bygge en eller flere 

dronningeceller. Eventuelle nye dronninger vil naturligvis ikke blive befrugtet på denne årstid. Men vi 

har lidt tid til at skaffe en befrugtet dronning eller til at sætte familien sammen med en anden familie, 

som har en dronning. 

Alle paller som bistaderne i skolebigården står på, er nu udskiftet med store gamle fortovsfliser, som kan 

holde i uendelig tid. Ikke nok med det så har Freddy, Carsten og Bjarne også lagt en flise ved siden af 

hvert stade som fralægningsplads. Et kæmpe stort stykke arbejde. Tak for det. 

Begynderholdet 

I år har vi et begynderhold på 15 nye biavlere. De har gennemført den teoretiske del over fire torsdag 

aftener. Den 2o. april skal de i skolebigården for første gang og torsdag den 26. april skal de på besøg 

hos OBC Biavl i Hørning. Rigtig hjertelig velkommen til jer. Vi glæder os meget til at lære jer om biernes 

forunderlige liv i praksis.  

Arbejdsgrupper 

Som i kunne læse i nyhedsbrev nr. 2, februar 2017 har bestyrelsen et stort ønske om at flere deltager i 

de enkelte arbejdsgrupper. Det er nu lykkedes: 

Henrik Knudsen har tilbudt sig til Materielgruppen og Perline Funch har tilbudt sig til Salg og 

markedsføring. Tak for det vi glæder os til at samarbejde med jer. 

Vi har dog fortsat et stort ønske om hjælp til gruppen, der sørger for forplejningen på 

skolebigårdsaftenerne. Opgaven består i at medlemmerne i gruppen på skift køber brød og hjælpes ad 

med at brygge kaffe og dække bord. Vi hjælper alle med at rydde op til slut. 

”Presselogen HOB” 

Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) har i marts 2017 købt en honning presse af bedste kvalitet i 

rustfrit stål. I forhold til foreningens størrelse må det anses for at være en større investering. Ialt ca. 

10.000 kr. 



Bestyrelsen besluttede investeringen med det formål at medvirke til udviklingen af den lokale biavl. 

Udvikling på et område der ellers ville kræve en større omkostning for den enkelte biavler, til noget der 

kun anvendes nogle ganske få dage om året. 

Udlånsgruppen 

Bestyrelsen udpeger 2 til 3 personer der udgør ”Presselogen HOB”s` udlånsgruppe. 

Udlånsgruppen står for opbevaring, vedligeholdelse og udlån af honningpressen til medlemmer af HOB, 

som har betalt for medlemskab af ”Presselogen HOB”. 

Medlem af ”Presselogen HOB” 

Alle medlemmer af HOB kan blive medlem af Presselogen, ved at betale et engangsbidrag på 150 kr. 

Herefter kan Honningpressen lånes efter behov, så længe biavleren er medlem af HOB. Bidraget kan ikke 

tilbagebetales. 

Bidraget indbetales på foreningens konto 5347 – 0000244188. Husk at anføre tydeligt navn på 

indbetalingen. Kasseren udarbejder en liste over indbetalere, som så udgør presselogens medlemmer. 

Retningslinjer for udlån    

Medlemmer af presselogen kan låne honning- pressen ved henvendelse til et medlem af udlånsgruppen. 

Låneren henter selv pressen på den oplyste adresse. Ligeledes afleverer låneren pressen på den adresse 

som udlånsgruppen oplyser. To lånere kan indbyrdes aftale, hvor overleveringen mellem dem skal finde 

sted.                                                                                                                                                                                           

Uanset om honning pressen, efter brug, afleveres til et medlem af udlånsgruppen eller til en anden 

låner, skal den afleveres rengjort. 

Medlemmer af presselogen kan ikke presse honning for andre, som ikke er medlem af presselogen. 

Udlån af honning-pressen vil forventelig fortrinsvis være i weekender og indenfor de samme uger på 

året. De enkelte udlån kan derfor kun være af en dags varighed. To eller flere medlemmer af 

presselogen kan slå sig sammen om presning, det aftales med Udlånsgruppen, hvor længe pressen så 

kan lånes. 

Pbv 

Poul Fjeldsted 

 


