
Jule-nyhedsbrev 
december 2010

Fra Hammel & Omegns Biavlerforening
Kære biavler 

Dette nyhedsbrev skal minde dig om 
• at foreningen holder generalforsamling tirsdag den 25. januar. 
• kontingentbetalingen 
• kurser for biavlere
• oxalsyrebehandling

Generalforsamlingen er fastlagt til 

tirsdag den 25. januar 2011 kl. 19.00 
på Frijsendal Friskole (den tidligere Haurum-Sall Skole), Skolevangsvej 12, Sall

Dagsordenen er 

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 (Helge Kromann er på valg)
7. Valg af bestyrelse og suppleant (Peter Iversen og Joan Strange Nielsen er på valg)
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. 

Udover paragrafferne og planlægning af det kommende år er der plads til at komme med årets 
bedste bi-historie og udveksle gode og dårlig erfaringer fra den forgangne sæson. I dagens 
anledning kommer der kaffe, kage og søde honningmadder på bordet.   

Udover den formelle generalforsamling vil Flemming Thorsen lægge op til en snak om årets første 
opgaver i bigården. 

Kontingentbetaling
Som noget nyt år er det PBS, der har sendt kontingentopkrævning ud.  Hvis du ikke har fået betalt, 
skynd dig at få det gjort, så du får bladet til tiden og foreningen slipper for at skrive rykkere. Det er 
gratis for foreningen at få kontingent-opkrævningen sendt ud via PBS, men vi får ikke mulighed for 
at vedlægge et nyhedsbrev. Du får til gengæld mulighed for at få betalt automatisk over PBS.



Demonstration af oxalsyre-behandling
Alt var planlagt til mindste detalje den 27. november, hvor Flemming Thorsen og Poul  Fjeldsted 
havde inviteret til oxalsyre-behandling i bigården på Klintholm. Lige på nær snevejret. Det betød at 
mødet blev udsat på ubestemt tid. De tilmeldte får besked om, hvornår det kommer til ske. 
Generelt kan oxalsyrebehandlingen ske når temperaturen kommer over frysepunktet.

Parat med begynderkursus
Silkeborg og Hammel biavlerforening står også i 2011 sammen om kursus i biavl for begyndere. 
Kurset er både for kommende biavlere, nystartede biavlere og biavlere, som har brug for at få 
genopfrisket deres viden. 
     Først en dosis teori og så ud og have fingrene i bierne. Dermed bliver teorien tæt opfulgt af 
praktik i bigården. Da vi satser på mange praktiske besøg i bigården lægges kursusstart i april. Den 
præcise dato er endnu ikke fastlagt. 

Hvis du har mødt potentielle biavlere, der lige har brug for fagligt input og nogle praktisk erfaringer 
for at komme i gang, så giv dem en opfordring til at tage med på begynder-kursus. 

Mere information og tilmelding (seneste 15. marts) til: 
- Flemming Thorsen, flemt@fiberpost.dk - tlf. 20 26 15 63
- Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com - tlf. 23 21 89 94 

Kursisterne bliver optaget i den rækkefølge, de tilmelder sig.

Forsætter med kursus 
Sidste års deltagere i begynderkurset bliver kontaktet direkte om et fortsætterkursus. Her bliver 
hovedindholdet praktik i bigårde.

Biavlskonference 
Hvis du har lyst til at vide endnu mere, kan du tilmelde dig årets biavlskonference, der foregår 27. -
28. februar i Bjerringbro. Du kan læse mere om den på www.biavl.dk

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 mange nyttige oplysninger og bidrage til debat om biavl på DBFs forum. 

Med venlig hilsen og god jul og godt nytår 
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 Fjelsted, Svostrupvej 23, 8883 Gjern, 44 97 44 78, mobil 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
Suppleant: Hans Jørgen Poulsen, Solsortevej 16, 8450 Hammel, 86 96 99 83, ioghj@youmail.dk
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