
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Onsdag den 10. maj 2017 i Skolebigårdens lokaler på Klintholm. 

Tilstede Poul Fjeldsted, Carsten Madsen, Bjarne Overgaard, Freddy Kristensen, Palle Kristensen og Paul 

Mikkelsen. 

1. Godkendelse af referat af 8. februar 2017. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F. har været til DBF´s Biavlskonference, hvor han b.la. refererede fra følgende indlæg og 

diskussioner. Der er lavet en støtteforening for den brune bi på Læsø, Det Centrale Bigårdsregister 

var oppe til debat, her var der megen kritik af registeret. Der er lavet forbedringer, men der 

mangler meget inden systemet fungere efter hensigten, der blev lovet forbedringer fra DBF. Anders 

Glob fortalte om at lave småfamilier. En Schweizer fortalte om forarbejdning af pollen og probolis. 

Et andet emne var også gennemgang af et sensorik kursus. Dagen sluttede med aftensmad hvor 

nogen af ingredienserne var insekter og droneyngel. Poul F. konkluderede at det havde været en 

god konference. 

Poul F. har også været til generalforsamling i DBF. Bestyrelsen i DBF havde b.la. følgende forslag for 

de kommende år: Mere uddannelse og støtte til lokalforeningerne, Bier til bestøvning (bedre 

oversigt til landmænd), Øge værdien af honning, DCB (Det Centrale Bigårdsregister) optimeres. 

Flemming Thorsen fortalte om de projekter som han har stået for i DBF. 

Poul F. har fået indbydelse til ERFU, hvor emnet er, Hvordan præger lokalforeningerne kommunen 

til at plante bi-venlige planter, og sørge for bedre miljø til bierne. 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

HOB deltog i Skovens Dag den. 8. maj på Naturværket i Hinnerup. Vi havde en fin stand med 

Observationsstade, plancher med oplysning om bier og biavl, samt smag og salg af honning. 

Standen var godt besøgt af børn og voksne og 5 personer skrev sig op som mulige kursister på 

begynderkurset i 2018. 

I år havde man delt Skovens Dag op på 3 områder, og det betød a der var lidt færre besøgende på 

de enkelte steder. Det vil Styregruppen tænke over til næste års arrangement. 

Palle fortalte om DCB hvor Per Kryger prøver at få systemet til at virke. 

Palle kunne også fortælle at Keld Erik Jørgensen fra vores forening har fået stjålet 700 glas honning 

fra sit lager i Hammel. 

 

4. Regnskab og medlems status. 

Regnskabet viser d.d. en kassebeholdning på 11.907,96 kr. 

Medlems status er d.d. 50 medlemmer af DBF og HOB, samt 14 medlemmer som udelukkende er 

medlem af vores Lokalforening. 

 



 

5. Hjemmesiden 

Paul M. kunne fortælle at flere medlemmer af foreningen, i perioder har et problem med at komme 

på vores Hjemmeside fra en mobiltelefon, uden først at få en reklame på skærmen. Paul M. har 

kontaktet Peter Iversen, som i sin tid oprettede Hjemmesiden, om han havde en mulig løsning på 

problemet. En mulighed kan være at tilkøbe mere sikkerhed på siden, således at siden bliver en 

”Sikker forbindelse”. Bestyrelsen blev enig om at bruge 112 euro for en periode på 3 år. 

 

6. Begynderkursus 2017. 

Årets begynderkursus er kommet godt i gang, der er god stemning på holdet, og der bliver mødt 

flittigt op i Skolebigården. Nu venter vi bare på godt vejr, så begynderne kan få fingrene i bierne. 

Kursisterne har bestilt 15 bi familier hos OBC biavl i Haundal, Flemming og Poul F. henter bierne. 

 

7. Skolebigården Klintholm. 

Carsten og Bjarne har opsat en solcelle ventilator, samt tætnet et hul i taget på containeren. Det 

har betydet at al fugt i containeren er borte, således at foreningens materiel står tørt og godt. 

Freddy har skaffet og leveret store fliser, som er lagt ved alle bistaderne, der mangler 4 fliser, dem 

kommer Freddy også med. 

Materiel gruppen er Carsten, Bjarne og Henrik. 

A klassen, som vi låner lokaler af, skal også i år bestyre et af Skolebigårdens stader. Poul F. giver 

besked til A klassen hvilket stade de må arbejde med. 

Børnehaven som ligger tæt på Skolebigården, vil gerne have en besøgsdag i Skolebigården, hvor der 

bliver fortalt om biernes verden. Poul F. samt et par hjælpere arrangere dagen. 

  

8. Presselogen HOB 

Der er d.d. 15 medlemmer af Presselogen. De endelige regler for lån/brug af Pressen bliver lagt på 

Hjemmesiden. Pressen står hos Bjarne og Birgit, og det er også dem som står for booking/udlån. 

 

9. Kommende arrangementer. 

Honning og Jordbærdag finder sted på Skolebigården og Klintholm lørdag den 17. juni. Poul F. har 

tilmeldt dagen til DBF, således at vi får informationsmateriale, pressemeddelelse, m.m. til dagen. 

Poul F. laver ”To do liste” til dagen, Palle bestiller etiketter til at sætte på flydende honning. 

Søndag den 18. juni har vi også i år en stand ved Spar Købmanden i Gjern, her vil der blive 

smagsprøver, og salg af ny slynget honning. Bjarne, Birgit og Poul F. står for dagen. Dagen efter, 

mandag den 19. juni slynger Poul F. og evt. andre sammen med A klassen`s elever. 

Lørdag den 12. august arrangere foreningen tur til Endelave, der er foreløbigt givet forhåndstilsagn 

fra 15 personer. Program og tilmelding til turen udsendes på Facebook og Hjemmesiden den 7 juni. 

Carsten står for turen. 

Tur til OBC Biavl i Havndal mandag den 9. oktober. Carsten står for arrangementet. 

Tur til Hotel Scandic Silkeborg i juli måned. Poul F. finder en dato. 

Foredrag til vinter? Flere muligheder blev diskuteret. Poul F arbejder videre med ideer. 

 

10. Evt. 

Freddy forespurgte om der skulle laves ”Bisløjd” til vinter, vi tager punktet op på næste møde. 

 

Næste møde: onsdag den 20. september klokken 19,00 på Klintholm 

 

Referent 

Paul Mikkelsen 

19.05.2017 


