
Nyhedsbrev december 2000

Kære medlem - hermed et lille nyhedsbrev med indkaldelse til generalforsamling. Der kan du give
bestyrelsen al den kritik, du har sparet op hele den våde sommer - både over det ringe 
honningudbytte,
aktivitetsniveauet i biavlerforeningen og vejrgudernes ringe forståelses for varme til biavlen. 
Sidst, men ikke mindst kan du være med til at bestemme, hvad vi gør ved det og hvordan vi får det 
udført.
 Desuden har vi vedlagt girokort til kontingent for 2001 - og det skal betales snarest og før nytår, 
hvis
du ikke vil undvære bibladet nogle måneder. Vi beklager, at dette brev kommer så sent ud.

Generalforsamling tirsdag den 30. 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 
     2001 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 
snakke om bier, biavl og biavlere - og formand Kurt har lovet at præsenterer en video om en norsk 
biavler.

Kontingent
Med dette brev følger giroindbetalingskort til år 2001. Det er på 460 kr. Heraf går 415 kroner til
Danmarks Biavlerforening og 45 kroner til vores egen lokalforening. I beløbet til Danmarks 
Biavlerforening er også betalingen for Tidsskrift for Biavl.

Kontingentet til Danmarks Biavlerforening er steget betragteligt - 95 kroner. 

Lokalforeningskontingentet er steget med beskedne ti kroner.

Vi beder om, at I indbetaler inden julegaverne har lagt beslag på hele månedslønnen og i god tid før
nytår. 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.

Læsestof - I øvrigt har Kai Jensen skænket foreningen en del årgange af amerikanske, tyske, norske 
og svenske biblade. De kan lånes ved henvendelse til formanden.

Desuden vil vi lige ønske go’ jul og godt nytår fra Bestyrelsen i Hammel & Omegns 
Biavlerforening


