
Bestyrelsesmøde Hammel & Omegns biavlerforening 
1. marts 2012 – hos Niels i Hinnerup

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

1) Meddelser - Bordet rund
Møde med Steen Foged  i samarbejde med Silkeborg Biavlerforening samlede 18 deltagere. Steen 
snakkede al tiden væk selv, han kunne godt have afsat tid til debat med de fremmødte.

Der er liv i fem bistader i skolebigården

2) Evaluering af generalforsamlingen 2012 og konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig med Niels som  og Peter som sekretær. Povl fortsætter som instruktør 
og underviser. Joan hjælper til i skolebigården, hvis der er behov for det. Niels sørger for at få 
slynget honningen fra skolebigården og snakker sammen med Jes om afsætning af honningen.

3) Generalforsamling i Danmarks Biavlerforening den 18. marts 2012
Helge tager til generalforsamling

4) Kursusaktivitet i 2012
- Begynderkursus igen – 20-23 interesseret – 12 sikre til meldte
- Starter med tre aftener med ren teori – og derefter skolebigård
- Alle forsættere er blevet tilbudt at deltage i skolebigården/kurset. Her bliver der dannet 

blandende grupper, der hver tager sig af et stade

5) Skolebigården
Se ovenfor. Møderne i skolebigården er fortrinvis for de nye biavlere, men alle interesserede er 
velkomne til at deltage. Helge skriver til kommunen og spørger om vi må stille en skurvogn på p-
pladsen. 

6) Drøftelse af andre aktiviteter i 2012 - herunder Honning og jordbærdagen
Vi gør som vi plejer på honning-jordbærdagen, der er lørdag den 30. juni
Vi vil gerne lave et efterårsarrangement fx i løbet af oktober. Måske kunne emnet være hvordan 
man afsætter honning som hobbybiavler. 

7) Økonomi og medlemstal
Økonomien har ikke forandret sig siden generalforsamlingen. Antal medlemmer = 34 medlemmer 
af DBF (inkl. Palle Kristensen, Silkeborg, der er indmeldt 11-3) og 3 lokale medlemmer.

8) Eventuelt
Peter prøver at se i gamle referater, hvornår foreningen har jubilæum.
Vi skal have sendt nyhedsbrev ud med referat af generalforsamling og omtale af jordbær-
honningdag, samt kalender for skolebigården. Peter skriver oplæg til nyhedsbrev og rundsender.




