
Nyhedsbrev april 2011
Fra Hammel & Omegns Biavlerforening

Kære biavler 

Nu summer bierne igen derude og vi skal hjælpe dem til de bedste rammer for at udvikle sig. Her i 
nyhedsbrevet kan du læse om

• Arrangementet i 2011
• Både begynderkursus og fortsætterkursus
• Skolebigård hver tiende dag
• Skurvogn, hedvandsrenser og fælles slynge

Referat fra generalforsamling, samt en kalender-oversigt over arrangementer og møder i 
skolebigården er vedlagt nyhedsbrevet.  

Små-nyt
Der var mødt 12 op til introduktion af oxalsyre-behandling i skolebigården den sidste fredag  i 
marts. Her viste det sig, at der stadig er liv i de fire familier, der fik en hård medfart i februar. Her 
slog en tavletyv til og efterlod staderne uden låg på. Dermed måtte bierne klare sig uden beskyttelse 
i den barske vinterkulde. Heldigvis så en forbipasserende, at staderne manglede låg, og kontaktede 
foreningen og så blev lågene lagt på igen.  

Et af foreningens medlemmer Pia Jensen fra Lading, er blevet overfølsom overfor bier. Hun har 
derfor opgivet en del af sine bier. Dem har foreningen fået glæde af i form af tre trugstader med 
bier, som nu er blevet en del af skolebigården på Klintholm. Dermed er der syv familier i 
skolebigården.

Fremover får foreningens honning etiket på, så man kan se, at den er produceret i skolebigården på 
Klintholm. 

En beboer i Ellerup ved Svenstrup vil gerne have et par bistader stillet op ved sin ejendom, hvis 
nogen har brug for et sted at have bier. Hvis du er interesseret, så send en mail til 
peterivers@gmail.com.

Arrangementer i 2011
Foreningen lægger traditionen tro op til smagsprøver på gylden honning og de rødeste jordbær på 
jordbær-honning dagen. Den falder i år på lørdag den 25. juni. Her kan deltagerne også kigge med 
ned i et bistade, samt være med til at høste og slynge honning. Det er et offentligt arrangement og 
det er gratis at deltage.  

Derudover står der skolebigård over hele kalenderen for bisæsonen 2011. Her er alle velkomne, 
men møderne er primært planlagt for at tilgodese de nye biavlere.  

Kalenderen er vedlagt nyhedsbrevet
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Både begynder- og fortsætterkursus
Foreningen har fordoblet kursusaktiviteterne. Nu er der både begynderkursus og fortsætterkursus. 
15 begyndere starter på kursus midt i april, hvor de både får den teoretiske baggrund og den 
praktisk erfaring i bigården. 

Forsætterne fra sidste års begynderkursus tager direkte fat på det praktiske arbejde i skolebigården 
fra midt i april. Her bliver der etableret dobbeltfamilier, som skal producere bier til nye familier. 
Håbet er at kunne forsyne de nye biavlere med bier. 

Det betyder, at der er møder i skolebigården hver tiende dag. Så skal der flyttes rundt på tavlerne i 
dobbeltfamilierne, så det bliver nemt at høste de nye bier.
  
Fra juni måned og resten af bisæsonen mødes begyndere og fortsættere i skolebigården. Du kan se 
årets program i vedlagte kalender. 

Det er Poul Fjeldsted og Flemming Thorsen, der igen i år gør en stor indsats ved at stå for kurserne. 

Generalforsamlingen afsatte penge til skolebigården 
Med et øget aktivitetsniveau og flere bier i skolebigården på Klintholm er der også brug for mere 
udstyr. På generalforsamlingen blev der lagt op til at bestyrelsen kan bruge en del af foreningens 
formue til at supplere materiellet. Det sagde generalforsamlingen ja til.   

Ellers var der ikke store forandringer på generalforsamlingen. Alle valg var genvalg og både 
beretning, regnskab og budget blev godkendt uden protester. Den største forandring var at mødet 
blev lettere digitalisering. En pc og en projektor sørgede for, at alle kunne se papirerne og billeder 
fra nogle af årets aktiviteter. 

Referat af generalforsamlingen er vedlagt nyhedsbrevet

Slynge, hedvandsrenser og en skurvogn
Der står tre ting på foreningens ønskeseddel. 

Nogle af foreningens medlemmer kunne godt tænke sig sig at få lov til at bruge en hedvandsrenser 
ind i mellem til at rengøre materiel. Måske kunne nogle af medlemmerne købe en i fællesskab. 
Kontakt Joan fra bestyrelsen på joansnielsen@gmail.com hvis du er interesseret i at være med til 
det.

På samme måde kunne nogle af de nye biavlere købe en slynge i fællesskab, hvis de har behov for 
det. Her skal du igen sende en mail til j  oansnielsen@gmail.com  , hvis du vil være med.
 
Det tredje ønske er en skurvogn, der kan stilles op tæt på skolebigården ved Klintholm. Den skal 
bruges dels til at hyggesnak og kaffedrikning, når der har været møde i skolebigården og dels til 
opbevaring af materiel. Foreningen håber, at kommunen vil give tilladelse til det. Hvis du har en 
skurvogn i overskud, så giv besked til en fra bestyrelsen.
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Hurtig besked på mail
Vi vil gerne kunne sende medlemmerne besked pr. mail, når der sker nyt i foreningen og vi ikke kan 
nå et nyhedsbrev. Så send din e-mailadresse til peterivers@gmail.com og kom på listen.

Hjemmesiden
Du kan følge med i hvad der sker i foreningen på vores hjemmeside www.biavl.dk/hammel. Her 
kan du også finde bestyrelsens adresser, mødereferater, foreningens nyhedsbreve og hvem, der er 
medlem af foreningen. Hvis du sælger honning eller er interesseret i at fange bisværme, så har vi 
også en side, hvor du kan komme til at stå med kontaktoplysninger. Henvendelser om hjemmesiden 
til  Peter Iversen (se adresse mm. under bestyrelsen).

Du kan også læse mere på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside www.biavl.dk. Her kan du finde 
nyttige oplysninger og bidrage til debat om biavl på DBF's forum. 

Med venlig hilsen bestyrelsen i 
Hammel & Omegns Biavlerforening

Formand: Helge Kromann, Eriksborgsvej 62, Grauballe, 8600 Silkeborg, 86 87 71 45, ighk@pc.dk
Joan Strange Nielsen - Sverigesvej 9, 8450 Hammel, 86 96 94 26, joansnielsen@gmail.com

Poul Fjeldsted, Svostrupvej 23, 8883 Gjern, 23 21 89 94 fjeldstedpoul@gmail.com
Niels Risager, Nørregade 69, 8382 Hinnerup, 86 91 19 92, niri@dk.ibm.com

Kasserer og sekretær: Peter Iversen, Hedehusvej 85, 8450 Hammel, 86 96 96 92, peterivers@gmail.com

Refera t  af  general fo r s a m l i n g  i
Ham m el  &  Omegn s  Biavler f o re n i n g  26.0 1. 1 1
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Bestyrelsens forslag og planer for år 2011 samt fastlæggelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelse og suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Der var 12 deltagere til generalforsamlingen.
Valg  af  dirigen t  - Helge Kroman påtog sig at dirigere mødet.
Besty r else n s  beretnin g  - Helge Kroman berettede på bestyrelsens vegne. Han pegede blandt 
andet på:

• DBFs kampagne for at komme på over 4000 medlemmer havde givet bonus med i alt 4020 
medlemmer. 

• At vi lokalt er 31, som også er medlem af DBF. Desuden har vi 4 lokale medlemmer
• Årets begynderkursus havde 23 deltagere og det nye lærerteam, Poul Fjeldsted og Flemming 

Thorsen havde gået til opgaven med stor entusiame. 
• Bestyrelsen har holdt to bestyrelsesmøder i 2010. 
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• Efter begynderkurset har der været gang i skolebigården ved Klintholm.
• MØB-samarbejdet er gået helt i stå. 
• Bestyrelsen har uden held kontaktet DBF om et honning-sensorik-arrangement
• Der er stjålet tavler fra bierne på Klintholm i januar og bierne var efterladt uden låg. 

Heldigvis blev foreningen hurtigt orienteret og der blev lagt låg på bierne igen.  

Årets aktiviteter:
• Begynderkursus.
• Stand ved Blomsterfestivallen i Hammel
• Honning- og Jordbærdag på Klintholm
• Der har været afholdt skolebigård på Klintholm. Joan og Poul har derudover sørget for 

bierne på Klintholm 
• Et møde om oxalsyre-behandling blev udskudt på grund af vintervejret. 

Helge Kroman sluttede med at takke bestyrelsen og underviserne for indsatsen. 

Regns k a b  og  budget . Regnskabet viser et overskud på 904,04 og en formue på
4565,95 kroner. Især indtægter fra salg af honning er årsag til overskuddet. 
Budget peger på et underskud på 3500 kroner. Årsagen til underskud er behov for at anskaffe mere 
materiel til skolebigården. Det blev diskuteret og med den øgede aktivitet i skolebigården var der 
opbakning til at bruge noget af formue på skolebigården.

Regnskab og budget blev godkendt.
Besty r else n s  forslag  og  planer  for  år  201 0  sam t  kon tinge n t f a s t s æ t t e l se

Bestyrelsen arbejde med følgende aktiviteter:
• Begynderkursus
• Fortsætterkursus
• Jordbær/honning dag
• Skolebigård
• Honningsmagning

Lokalkontingent 2011 er forsat 50 kr.

Fors lag  fra  medle m m e r n e:  Der var ingen forslag fra medlemmerne.
Valg  af  form a n d . Helge Kroman genvalgt.
Valg  af  besty r el se  og  supplea n t .  Peter Iversen og Joan Strange Nielsen blev genvalgt til 
bestyrelsen.
Hans Jørgen Poulsen er forsat suppleant.
Valg  af  revisor . Flemming Thorsen fortsætter som revisor
Even t u el t : 
Børnehaven på Klintholm og Regnbueskolen vil gerne i kontakt med biavler. Bestyrelsen arbejder 
videre med det.
Diskuteret behov for hedvandsrenser. Måske kunne interesserede gå sammen om at købe en 
hedvandsrenser. På samme måde kunne nye biavlere gå sammen om at købe en slynge. 
Interesserede skal henvende sig til Joan.
En beboer i Ellerup ved Svenstrup vil gerne have et par bistader stillet op ved sin ejendom, hvis 
nogen har brug for et sted at have bier. Peter har kontakten til ham.

Et tidligere medlem ønsker at sælge bier og udstyr til foreningen. Flemming ser på det.  
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Kalenderen for  

 Skolebigården Klintholm
                 Vadstedvej 110, Hammel

Hammel & Omegns Biavlerforening holder møde efter følgende plan i sæson 2011. 

På nedennævnte datoer vil Poul Fjeldsted og Flemming Thorsen være i skolebigården. Joan Nielsen 
deltager, i den udstrækning hun kan for andre aktiviteter. 

Tirsdag den 19. april kl. 19.00. Fortsættere:
Første indgreb i dobbeltfamilier:
- blandede foder og yngeltavler trækkes op
- kunsttavler ned, fodring
- 24. apr. fodring
- repetere dronetavlens funktion og behandling. 

Fredag den 29. april  kl. 19.00. Fortsættere:
Andet indgreb i dobbeltfamilierne:
- nye yngeltavler op, kunsttavler ned
- fodring
- 4. maj fodring
Evt.udskæring af droneyngel. Hvordan har familierne udviklet sig?

Mandag den 9. maj kl. 19.00. Fortsættere:
Tredje indgreb i dobbeltfamilierne:
- er der klar til nye familier? Hvis ja :
- nye familier dannes
- yngeltavler op, kontrol af pollen over gitter
- kunsttavler ned, kontrol af åben foder under gitteret, fodring
- 14. maj fodring
-  udskæring af droneyngel

Torsdag den 19.maj kl. 19.00. Fortsættere:
Fjerde indgreb i dobbeltfamilierne:
- nye familier dannes
- yngeltavler op, pollenkontrol
- kunsttavler ned, foderkontrol, fodring
- 24 juni fodring
- udskæring af droneyngel. 

Mandag den 30. maj kl. 19.00. Fortsættere:
Femte indgreb i dobbeltfamilierne:
- nye familier dannes
- yngel op, pollenkontrol
- kunsttavler ned, foderkontrol, fodring
- udskæring af droneyngel. 
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Skolebigården Klintholm, Vadstedvej 110 Hammel. 
Fortsættere og Begyndere:

Onsdag d. 8. juni kl. 19.00: 
Udskæring af droneyngel. Nu er det spændende, udvikler familierne sig fornuftigt. Hvordan ser det 
ud med trækkilder, samler de honning? 

Lørdag d. 18. juni kl. 19.00 
Udskæring af droneyngel, Kan vi holde dronningen hjemme? Hvis ikke – er det så mangel på 
rettidig omhu? En snak om hvordan familierne forberedes til fratagning af honning den 25. juni

Lørdag d. 25. juni kl. 14.00
Jordbær Honning -dagen i skolebigården. Arrangementet er for alle og bekendtgøres i de lokale 
dagblade. Vi vil vise hvordan man tager honning fra, skræller tavlerne og slynger. Der vil være 
masser af smagsprøver på jordbær med flydende dansk honning. 

Tirsdag d. 28. juni kl. 19.00
Udskæring af droneyngel. Hvordan er trækmulighederne nu, hvor vi har taget honningen. Skal der 
fodres?

Fredag d. 8. juli kl. 19.00
Udskæring af droneyngel. Hvordan laver man en ny familie ved fratagning af tavler med åben og 
lukket yngel, foder og pollentavler? 

Mandag d. 18. juli kl. 19.00
Skal vi fortsætte med at skære droneyngel? Hvornår skal sommerhonningen slynges? Har vi 
løbende forberedt vinterlejet godt nok?

Mandag d. 1. august kl. 19.00
Hvis ikke der er for varmt, demonstreres den første varroabekæmpelse med myresyre. Der er flere 
metoder at vælge i mellem. Men det vigtigste er, at der bliver gjort noget. 

Mandag d. 8. august kl. 19.00
Skolebigården sidste gang 
Der følges op på virkningen af den første varroabehandling og der lægges en plan for hvad der mere 
skal gøres. Mere myresyre eller senere behandling med oxalsyre, andet?

Som afslutning på dette års arbejde med bierne indkalder vi pr. mail til oxalsyrebehandling en gang 
i november.

Venlig hilsen
Flemming Thorsen /  Poul Fjeldsted
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