
Nyhedsbrev december 1999

Kære medlem - hermed et lille nyhedsbrev med indkaldelse til generalforsamling, hvor du også kan 
høre om biavl i Uganda og diskutere, hvordan vi gør biavlen bedre i Hammel. Og sæt et ekstra 
kryds i kalenderen den 2. februar. Der er alle østjyske biavlere inviteret til Hammel. 

Desuden har vi vedlagt girokort til kontingent for 2000.

Generalforsamling tirsdag den 25. januar kl. 19 

Haurum-Sall Skole, Skolevangsvej 12, Sall

Dagsordenen er i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget 
4. Bestyrelsens forslag og planer for år 2000 samt kontingentfastsættelse 
5. Forslag fra medlemmerne 
6. Valg af formand 
7. Valg af bestyrelse og suppleant 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt

Udover den tørre dagsorden håber vi på livlig og hyggelig snak, samt gode ideer til det kommende 
år. Hvis du har gode forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, så tag dem med - og 
hvis du har en godt undskyldning for ikke at komme - så få en anden til at tage dine forslag med.

På generalforsamlingen kan du også hører om, hvad der er sket i løbet af året

Vi har kun afsat en time til selve generalforsamlingen. 

Når vi har klaret paragrafferne, skal vi se en videofilm med titlen "Biavlerne i Bwindi". Den handler
om et projekt, hvor organisationen CARE hjælper beboere i to nationalparker i Uganda med at 
forbedre deres levestandard, blandt andet ved at holde bier. CARE arbejder med bæredygtig 
udvikling for mennesker og miljø i den tredje verden.

Kontingent

Med dette brev følger giroindbetalingskort til år 2000. Du skal selv skrive beløb på. Det er 355 kr. 
Heraf går 320 kroner til Danmarks Biavlerforening og 35 kroner til vores egen lokalforening. I 
beløbet til Danmarks Biavlerforening er også betalingen for Tidsskrift for Biavl.

Vi beder om, at I indbetaler inden julegaverne har lagt beslag på hele månedslønnen og senest den 
15. december. Det gør det lettere for vores kasserer at opgøre regnskabet og få det afstemt og 
revideret inden generalforsamlingen - og samtidig er du sikker på at få bibladet til tiden.

Husk at bruge girokortet eller oplys dit medlemsnummer og girokortsnummer til Sparekassen 
Hammel ved indbetalingen.

Møder



I samarbejde med de øvrige østjyske biavlerforeninger har vi arrangeret to møder i løbet af vinteren:

Det første møde bliver holdt i In-Side i Hammel. Her vil Ebba og Ejvind, som blandt andet står for 
kubebiavlen i den fynske landsby, fortælle om deres biavl. Mødet finder sted onsdag 2. februar kl 
19.00 

På det andet møde er det Flemming Vejsnæs fra DBF, der fortæller. Mødet foregår i Odder den 7. 
marts 2000. Læs mere om begge møder i Tidsskrift for Biavl


