
Bestyrelsesmøde Hammel & Omegns Biavlerforening 18. okt. 2010
Deltagere: Helge, Niels, Poul, Joan og Peter (referent) 

1 - Godkendelse af referat fra seneste møde 18.03.2010 
Godkendt

2 - Evaluering af årets begynderkursus, herunder godkendelse af regnskabet
24 tilmeldte – 23 fuldførte. Rigtig gode kursister. Ca. 1/3 fra Silkeborg-området. Hammel har fået 
10 medlemmer ud af de nye biavlere.
Poul og Flemming foreslår, at overskuddet på 2068,64 bliver brugt til nye bidragter. 

Bestyrelsen godkender regnskabet og støtter forslaget med at investere i nye bidragter. Der bliver 
holdt et fællesmøde med Silkeborg Biavlerforening, hvor der også skal diskuteres rammer for næste 
års kursus
 
3 - Evaluering af årets øvrige aktiviteter
 Aktiviteter på Klintholm. Stor tilslutning til skolebigårdsdage på Klintholm. Startede med to 
almindelige familier. De sværmede og vi hentede en ekstra sværm, så der er nu fire familier. Der er 
slynget honning. Noget er solgt  på honning/jordbærdag + og der er lavet et par glas. Resten bliver 
solgt på stor emballage.
     
Honning og Jordbærdagen. Selvom der var 30 deltagere, var de tyve fra bestyrelsen + nybegyndere 
fra kurset. De vil sige 10 deltagere vi ikke kendte. Konklusionen er at vi ikke kan måle om 
annoncering i Favrskovposten har givet ekstra deltagere. Vi skal overveje, om vi bedre kunne bruge 
vores kræfter ved fx at stå med en bod på gågaden i Hammel.  

4 - Aktiviteter 2010-2011 – herunder Klintholm
Helge snakker med kommunen om, vi må stille en skurvogn op ved Klintholm.
Flemming og Poul overvejer fortsætterkursus for årets nye biavlere og et nyt nybegynderkursus. 
Vi køber ind, så vi har rigeligt materiel til tre stader på Klintholm. Joan kan have materiel stående. 
Poul køber ind.
Vi har intet hørt fra MØB-samarbejdet
Sensorik-arrangement, evt. sammen med Silkeborg og Hadsten. Måske er det Helle Laursen fra 
Kolding, som kan fortælle om honning og smag. Helge spørger hende og hører om man på sådan en 
dag kan kåre egnens bedste honning. Datoforslag er torsdag den 24. februar. Helle snakker også 
med Silkeborg og Hadsten. Bedømmere i en konkurrence kunne være Helle + en fra hver forening. 
Når foredragsholder + samarbejde er på plads finder vi ud af det praktiske, herunder hvordan (og 
om) man skal tilmelde sig. 
Poul og Flemming inviterer til oxal-syre behandlings arr. for nybegyndere i november, men alle 
foreningens medlemmer er velkomne.  
Vi udsender nyhedsbrev i november, når Peter er hjemme fra ferie. DBF sørger for at PBS udsender 
girokort til medlemmer.
 
5 - Generalforsamling
Dato – sidste tirsdag i januar – 25. januar. Kl. 19 - 
Sted – Frijsendal Friskole i Sall.  Niels sørger for  adgang via sin gode kontakt på skolen..
Dagsordenen er efter -  Peter og Joan er på valg – samt formand og suppleant. De er på valg hvert 
år.



Helge sender en opgaveliste ud med det praktiske til generalforsamling til kaffe og kage mm.
Poul spørger Flemming om han vil lægge op til en snak om de første bi-opgaver i foråret (er bierne i 
live, har de foder, er der yngel, hvornår skal man udvide)
 
6 - Eventuelt. 
Formandsmøde er i efterårsferien. Helge har klaget over tidspunktet. Han deltager ikke selv og der 
er ikke andre, der har meldt sig. 


