
Jule-nyhedsbrev 
December 2012
Fra Hammel & Omegns Biavlerforening

Kære biavler 

Dette nyhedsbrev skal minde dig om 
• Honning-smagning og kåring af egnens bedste honning den 24. januar 2013
• At generalforsamlingen bliver afviklet over kaffen til honning-smagnings-aftenen.
• Kontingentbetalingen 
• Flemming Vejsnæs fortæller om afsætning af honning den 7. marts 
• Mjødbrygning

Og så vil foreningen selvfølgelig lige ønske god jul og godt nytår.

Honning-smagning i januar
I 2011 fik vi kåret egnens bedste honning med kyndig hjælp fra Torben Nielsen fra Bryrup. 
Bestyrelsen mener, at vi fik skærpet smagsløgene så godt, så vi selv kan smage os gennem de 
allerbedste honninger fra Hammel & Omegn. 

Det sker torsdag den 24. januar fra klokken 19. på Frijsendal Friskole. 
Du skal selvfølgelig medbringe dit bud på egnens bedste honning. 
 

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling er fastlagt til 

torsdag den 24. januar 2013 kl. 19.00 
på Frijsendal Friskole (den tidligere Haurum-Sall Skole), Skolevangsvej 12, Sall

Den bliver afviklet i kaffepausen på honning-smagnings-mødet. Her er dagsordenen: 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Bestyrelsens forslag og planer for år 2013 samt fastlæggelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af formand (Helge Kromann er på valg)



7. Valg af bestyrelse og suppleant (Peter Iversen og Joan Strange Nielsen er på valg som 
bestyrelsesmedlemmer, de genopstiller ikke. Jes Hegelund Holmstrup er på valg som 
suppleant)

8. Valg af revisor (Flemming Thorsen er på valg)
9. Eventuelt

Det er på generalforsamlingen, du kan få indflydelse på hvilke aktiviteter, der skal være i det 
kommende år. 

Afsætning af honning 
Vi får kåret egnens bedste honning i januar. Hvis det ikke er lykkedes at afsætte den efter mødet, så 
kommer biavlerforeningens konsulent, Flemming Vejsnæs, og fortæller om, hvordan man bliver 
bedre til at afsætte sin honning. 

Det sker den 7. marts i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Der kommer nærmere besked om mødet, når 
datoen kommer tættere på.  

Mjødbrygning
Hvis biavleren virkelig vil forædle sin honning til et helt andet produkt, så er mjødbrygning en af 
løsningerne. Silkeborg Biavlerforening pønser på at holde en aften om mjød og mjødbrygning. Her 
bliver vi inviteret med. Der kommer nærmere besked om det møde.  

Kontingentbetaling
Du har fået opkrævning af kontingent via PBS. Det skulle være betalt i midten af november. Har du 
ikke fået betalt, så skynd dig at få det gjort, hvis du vil have Bibladet til tiden i 2013.

Hvis du udelukkende er medlem lokalt får du tilsendt besked om betaling via bankoverførsel. 

Kun kursus for fortsætterne 
Som ny biavler er det ikke nok med en bi-sæson, hvor lærermestrene Flemming og Poul fylder på 
med konkret viden, gode råd og praktiske demonstrationer. De seneste år har der været så mange 
kursisterne gennem begynderkurset så Flemming og Poul i 2013 vil koncentrere sig om 
fortsætterne. Dem er der så mange af, at der ikke er plads til både nybegyndere og fortsættere i 
skolebigården.  

Forsætterne skal have lejlighed til at diskutere deres erfaringer som nye biavlerne og lære mere om 
praktisk biavl. Det kommer til at ske i skolebigården i 2013. 

Der er nogle enkelte nybegyndere, der allerede har meldt sig til kursus i 2013. Der bliver fundet en 
løsning, så de kan komme i gang med biavl.

Mere information og tilmelding for fortsættere hos: 
- Flemming Thorsen, flemt@fiberpost.dk - tlf. 20 26 15 63
- Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com - tlf. 23 21 89 94 
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Nyhedsbrevet udkommer fortrinsvis på e-mail
Efterhånden har mange af foreningens medlemmer e-mail.  Derfor sender vi nyhedsbreve, 
indkaldelser til generalforsamlinger og lignende ud pr. mail. Hvis vi ikke har en mailadresse på dig, 
får du selvfølgelig stadig nyhedsbrevet med posten.
     Hvis du har fået en e-mailadresse eller har udskiftet din e-mail, så send lige den nye adresse 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 mange nyttige oplysninger og bidrage til debat om biavl på DBFs 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
 Kasserer Niels Risager, Nørregade 69, 8382 Hinnerup, 86 91 19 92, niri@dk.ibm.com

Sekretær Peter Iversen, Hedehusvej 85, 8450 Hammel, 86 96 96 92, peterivers@gmail.com
Suppleant Jes Hegelund Holmstrup, Sall Hedevej 35, 8450 Hammel, 86 96 86 95 E-mail: jes@holmstrup.com
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