
Bestyrelsesmøde Hammel & Omegns Biavlerforening 17. marts 2011
Hos Joan. Tilstede: Helge, Poul, Joan, Peter (referent)

1.Referat fra sidste møde 
Ang. punkt 4 – Flemming ville tage kontakt til kommunen om muligheden for at få stillet en 
skurvogn op ved Klintholm. Vi har ikke hørt noget om det har givet resultater. Joan vil via sin mand 
høre om AEG skulle have en skurvogn i overskud. Alternativt kunne Magnus Frisch være en 
mulighed.

Referatet godkendt. Referat fra generalforsamling også godkendt.

2. Meddelelser: Ingen

3. Konstituering af bestyrelsen: Peter forsætter som sekretær/kasserer. Poul forsætter som 
instruktør og underviser på begynderkursus. MØB-samarbejdet er gået helt i stå, så der er ikke 
behov for en kontaktperson. 

4. DBF-generalforsamling: Helge tager til generalforsamlingen den 26. marts. Diskussion af 
bladet og om der var nok indhold i det.

5. Begynderkursus:
Der er begynder-undervisning i april og maj. Forsætterne går i skolebigården, hvor familierne skal i 
gang med at producere bier til nye bifamilier. Håbet er at kunne levere bier til de nye biavlere.

Fra 1. juni og frem til 8. august er skolebigård hver 10. dag for at få det til at passe med at trække 
yngel op og skære droneyngel fra.  

Et møde om oxalsyrebehandling er ikke fastlagt, men skal ligge lidt tidligere end sidste år. 

Der er 14 tilmeldte til begynderkurset, flest fra Silkeborg, men der er også folk fra Gjern, Fårvang, 
Thorsø, Hadsten og Them. 

11 ud af de 22, der fuldførte sidste års begynderkursus er med på fortsætterholdet. Kravet til 
fortsætterholdet er, at de bliver medlem i Hammel (evt. bare som lokal medlem).  

6. Aktiviteter: Udover begynderkursus, fortsætterkursus og skolebigård, så har vi 
honning/jordbærdag den 25. juni. Helge kan ikke deltage i år. Joan koordinerer arrangementet. Det 
bliver afviklet på samme måde som sidste år. Vi skal have to skrællebakker med, så flere kan 
skrælle honning.

Helge spørger handelsstandsforeningen i Hammel om der skal være blomsterfestival i år. 
Helge spørger Silkeborg/Hadsten om de vil være med til et sensorik-arrangement fx i oktober 
/november.
Peter bestiller 300 etiketter + lågetiketter forårs/sommer. Så kan vi sætte etiketter på foreningens 
honning, når vi sælger den.

7. Eventuelt: I anledning af Villy Andersens 85 års dag har foreningen givet en lille 
opmærksomhed.  


