
Bestyrelsesmøde 08.11.2012 hos Poul

Tilstede: Helge, Poul, Niels, Joan, Peter (referent) Afbud fra Jes

1. Orientering
Helge referede fra det netop afholdte formandsmøde.

• direktøren fratræder med årets udgang pga sygdom. 
• økonomisk satser foreningen på at regnskabet vil balancere. 
• DBF har kigget på forsikringer. Måske kommer der en kollektiv arbejdsskadeforsikring.
• rådgivning og foredrag koster 1200 kroner – fx at få en konsulent eller medlem af 

bestyrelsen  over til møde. 
• der kommer kursus for yngre biavlere pris 5300 kr. 
• sensorik-kursus bliver holdt igen – gratis deltagelse 
• honningfestival på Jesperhus den 31. august – 1. september 2013

 
2. Bordet rundt: Intet nyt

3. Vinterarr + 4. Næste års aktiviteter + 5. generalforsamling 2013 
Vi laver igen Jordbær- og Honningdag i 2013. Peter understregede, at pressens interesse i at skrive 
om arrangementet kan svigte, når vi udelukkende gentager det samme og det samme. 

Silkeborg planlægger aften om mjød, hvor medlemmer af Hammel bliver inviteret med.  

Helge planlægger møde om afsætning af honning. Oplægsholder bliver Flemming Vejsnæs. 
Silkeborg vil gerne være med. Et muligt mødetidspunkt er uge 9 på Gjern Kulturcenter.

Diskussion om vi skal gentage honningsmagning ved det arr., men det virker for presset 
tidsmæssigt. Derfor laver vi honningsmagning vd generalforsamlingen den 24. januar kl. 19 på Sall 
skole. Niels aftaler at låne lokale. Vi vender mødet så vi tager generalforsamlingen over kaffen.

Peter laver forslag til nyhedsbrev. 

Peter og Niels får styr på regnskabet

Kontingentet foreslåes uændret til 50 kr. 

Peter og Joan på valg – måske er der ingen af dem, der fortsætter.

Måske er det mulighed at søge LAG-midler til biavlsformål. En anden forening har bygget et mobilt 
honningslyngerum i en hestetrailer. Måske kunne vi få til et mobilt klubhus..

6. Økonomi og medlemsstatus.
Vi er nu 36 medlemmer + 6 lokale 

7. Evaluering af biavlskurserne. 
Der bliver holdt evalueringsmøde med deltagerne i begynderkurset. Kurserne har givet overskud, 
der bliver fordelt mellem Hammel og Silkeborg.



15 nybegyndere og 21 fortsættere.

Der har været holdt først en teoridel for de helt nye. Så har de været nogle gange i skolebigården 
alene og derefter har der været undervisning i skolebigården, hvor fortsættere og begyndere har 
arbejdet sammen. Her har det været sikret at alle kom til at få fingre i bierne. Aftnerne er startet 
med en kort teoretisk oplæg og derefter er der set til bierne og skrevet stadekort i i grupper.   

Sæsonen var planlagt til at slutte med varroabehandling, men der har været holdt yderligere nogle 
møder, hvor blandt der er demonstreret, hvordan man ser, om en familie er fodret færdig. 

Fortsætterne har lært at lave nye familier. Der er blevet lavet en del familier i skolebigården, som er 
afsat til begynderne.

Næste alle nybegyndere har fået bier i løbet af året.

Samlet har Flemming været af sted omkring 34 gange. 

I 2013 ønsker Flemming og Poul at koncentreret sig om fortsætterne, så de kommer ordentligt ind i 
biarbejdet. Der har været vel mange i skolebigården.

Konklusionen blev, at der ikke bliver udbudt begynderkursus, men dem, der selv henvender sig 
eller allerede har henvendt sig sikres et forløb, så de kan komme med i skolebigården. Folk, der 
spørger til begynderkurser henvises til at ring til Flemming

Peter har tilbudt at tage sig af nogle nybegyndere eller fortsættere, hvis der bliver behov for det.     

8. Eventuelt.  Intet at referere.

   
. 

 


