
 Nyhedsbrev december 2002

Kære biavler - hermed et lille nyhedsbrev med indkaldelse til generalforsamling oven på endnu et 
stille år i foreningen.
Som noget nyt foregår generalforsamlingen på Klintholm Naturskole.

Vi har vedlagt girokort til kontingent for 2003. Det skal betales snarest og før nytår, hvis du ikke vil 
undvære bibladet nogle måneder. Som besluttet på generalforsamlingen rummer kontingentet kun 
beløbet til Danmarks Biavlerforening (kr. 475). Der er ingen penge til lokalforeningen på grund af 
vores lave aktivitetsniveau. Husk at bruge girokortet eller oplys dit girokortsnummer, hvis du 
indbetaler direkte til Sparekassen Hammel.

Generalforsamling tirsdag den 28. januar kl. 19
Klintholm Naturskole, Vadstedvej 110, Hammel
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 2003 samt kontingentfastsættelse
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelse og suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Baggrunden for at der ikke sker mere i foreningen er for det første, at bestyrelsen savner energi og 
nye kræfter - og for det andet at bestyrelsen ikke oplever, at medlemmerne efterspørger aktivitet.
Det kan du lave om på ved at deltage og fremføre dine ideer.

Klintholm Naturskolen har inviteret os indenfor til generalforsamlingen. Når de tørre punkter er 
overstået vil naturvejleder Dorte Langborg-Hansen fortælle om arbejdet som naturvejleder, om 
naturskolen og om, hvordan en naturvejleder kan have glæde af en biavler.
En af ideerne er, at biavler-foreningen kan oprette en bigård ved naturskolen. Vi har udstyret til det, 
så det kræver blot, at nogle medlemmer har lyst til at stå for projektet.

MØB-møder
Biavlerforeningen er forsat med i samarbejdet med de østjyske biavlerforeninger.
Her er aftalt følgende arrangementer. De bliver nærmere omtalt i Tidskrift for Biavl.

23. januar: Camilla Bådsgaard om forskning i biavl - Vejby Landbrugsskole
18. marts: Paneldiskussion med Flemming Vejsnæs, Flemming Thorsen, Tove Smidt om fremtid og 
udfordringer i dansk biavl.- Skanderup Kirkecenter
03. april: Plante/jægerdag - Linå forsamlingshus
15. juni: Sommerudflugt til Samsø

Venlig hilsen samt go' jul og godt nytår fra bestyrelsen

Formand Kurt Eriksen (kurterik@image.dk), 86 96 35 39.
Torben Nielsen 86 96 24 71.
Kasserer Ole Jørgensen (ole-j@tdcadsl.dk) 86 96 64 22.
Jens Hedegaard, 86 96 84 24.
Suppleant Henrik Bentzen (hvb-bb@teliamail.dk), 86 96 43 25.
Peter Iversen, Hedehusvej 85, 8450 Hammel (pibb@image.dk) 86 96 96 92


