
Bestyrelsesmøde Hammel & Omegns Biavlerforening – 14. januar 2010-01-14
Deltagere. Helge, Poul, Niels, Joan, Peter (referent)

Dagsorden:

- Godkendelse af referat fra mødet den 20. marts 2009??
- Orientering, bordet rundt
- Generalforsamlingen den 26. januar 2010
- Status på begynderkurset
- Biavlskonferencen 2010
- Generalforsamling i Danmarks Biavlerforening
- Økonomi og medlemsstatus
- Eventuelt

Referat fra mødet den 20. marts 2009 godkendt.

Orientering: Flemming Thorsen har deltaget i formandsmøde i efteråret. Bierne på klintholm har 
det godt. Der er to dronninge-rette familier. 

Begynderkursus i samarbejde med Silkeborg Biavlerforening står Flemming Thorsen og Poul. 
Poul er vores fremtidige instruktør. Forventet start i løbet af marts/begyndelsen af april. Målet er 
kombinere teori med det praktiske.  Annoncering i Midtjyllands Avis og  Favrskovposten

Orienteret om og opfordret til at deltage i biavlskonference i Bjerringbro.

Generalforsamling 
Bestyrelsen mødes 18.45 på Frijsendal Friskole. 
Helge står for beretningen
Niels bager kage (måske supporteret af sin familie)
Poul tager honning og franskbrød med
Peter, Joan og Helge medbringer termokaffe
Peter tjekker om vi har engangskrus mm – og snakker med Helge hvis vi ikke har det.

Aktivitetsforslag:
Begynderkursus
Slynge honning på Klintholm (vi skal have dato på jordbærhonningdag af vide af DBF) 
MØB
Erfa-møder
Til næste generalforsamling udpeger vi foreningens bedste honning.

Kontingent fastholder. Peter siger dog, at kontingentet ikke dækker udgifterne.
Men vi en pæn formue, så det går indtil videre, og der er absolut råd til at forny udstyr i bigården på 
Klintholm.

Formanden er på valgt hvert år 
Desuden er Poul og Niels på valg
Vi skal som minimun finde en suppleant.
Flemming er på valg som suppleant

Generalforsamling i DBF tager Helge til. 



Økonomien ser OK ud. Vi har et mindre underskud, men stadig en formue – som er på 4388,41 kr.
 
Medlemsstatus: 

2009: 25 medlemmer – samt 3 lokalmedlemmer
15.01.10: 22 medlemmer – samt 3 lokalmedlemmer (NB: Der er to, der ikke har betalt).


