
Nyhedsbrev januar 2007

Hej biavler

Hermed indbydelse til årets generalforsamling. Bemærk at datoen er ændret til den 25. januar

Generalforsamling

Torsdag den 25. januar 2007 kl. 19
Haurum-Sall Skole, Skolevangsvej 12, Sall

Dagsordenen er i følge vedtægterne:

    Valg af dirigent
    Bestyrelsens beretning
    Fremlæggelse af regnskab og budget
    Bestyrelsens forslag og planer for år 2007 samt kontingentfastsættelse – Bestyrelsen foreslår at 
hæve lokal-kontingentet til kr. 50 i 2008
    Forslag fra medlemmerne
    Valg af formand (På valg er Flemming Thorsen)
    Valg af bestyrelse og suppleant  (Peter Iversen og Ole Jørgensen er på valg som 
bestyrelsesmedlemmer - Michael Nielsen er på valg som suppleant)
    Valg af revisor (Rasmus Rasmussen er på valg)
    Eventuelt

Generalforsamlingen var først planlagt til den 23. januar, men bestyrelsen har af praktiske årsager 
valgt at flytte mødet til den 25. januar.

Bestyrelsens forslag til aktiviteter 2007
1: Formanden mener, at vi bør bibeholde den lille bigård på ”Klintholm”og afholde en aften som 
”åbent hus” med honninghøst/ smagning for at have en kontakt med publikum også efter amtets 
nedlæggelse. Disse arrangementer har været pænt besøgt og en god oplevelse for de deltagende.

2: Bestyrelsen foreslår, at vi holder en eller to aftener hos ”nye” biavlere, hvor de viser deres bigård 
og fortæller om deres gode og ikke mindst vigtig evt. dårlige oplevelser samt udveksle erfaringer.

3: En af disse aftener eller en tredje aften gennemgås Varroabekæmpelse og erfaringer hermed.

4: Foreningen afholder- såfremt tilstrækkeligt antal melder sig- igen i år begynderkursus i 
samarbejde med Silkeborg og Omegns biavlerforening.

5: NYT!NYT!NYT! -  Skal vi have en ”skolebigård” igen?

Peter har i bestyrelsen udkastet en ide til en ny form for skolebigård. De unge/nye biavlere samler 
deres bifamilier (eller nogle af deres familier) i en fællesbigård. Biavlerne mødes hver uge og passer
deres familier. De inviterer mere garvede biavlere til at komme med indlæg om emner, de selv har 
valgt. Mødeaftener/ dage fastlægges af de involverede som faste eller rullende.

Tænk! Hvis ideen fænger!

    Hvor kunne en sådan bigård ligge? Er der nogle blandt medlemmerne, der har et areal, der kan 
rumme en bigård på i første omgang anslået en 10-15 stader?



    Hvordan med muligheden for at komme under tag hvis det er ”møgvejr” ?

    Mulighed for at slynge i mindre målestok under tag ?

    Fænger ideen, kunne behovet for klubhus måske opstå på længere sigt.

Bestyrelsen finder ideen særdeles interessant og opfordrer medlemmerne til at overveje punktet 
frem til generalforsamlingen.

Lokalt kursus i biavl

Kender du folk, der vil være biavlere, så fortæl dem om kurset

Silkeborg og Hammel og Omegns biavlerforeninger afholder i fællesskab kursus i biavl for 
begyndere. Er du ny biavler, eller har du blot brug for en opfriskning af din viden, er du også 
velkommen.

Kurset løber over 8 aftener, hvoraf de to sidste aftener er i Silkeborg Biavlerforenings skolebigård, 
Harssnaplundvej 7-8, Gødvad, 8600 Silkeborg.

Kursusstart: Tirsdag den. 6. marts 2007.

Sted: Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg. 6 teoriaftener. De to sidste kursusaftener i 
Silkeborgs skolebigård, se adressen ovenfor.

Vedr. Medborgerhuset: kaffe m. v. kan købes i cafeen (må ikke medbringes)

Pris: 450 kr. 

Tilmelding:     Rasmus Rasmussen, biavlslærer tlf. 86964471 eller 21251453
                         Mail: rar-haurum@post.tele.dk
                     Holger Nielsen, bestyrelsesmedlem Silkeborg tlf. 86966193
                     Flemming Thorsen, formand Hammel tlf. 86875163 eller 20261563
                         Mail: flemming.thorsen@adr.dk

Tilmelding helst senest 1. marts, men glemmer du tilmelding, er du velkommen til møde op på 
første kursusaften den 6. marts.

Du vil som kursist få Nyhedsbreve fra Silkeborg og Hammel biavlerforeninger om sæsonens 
aktiviteter. Du kan også besøge Hammel og Omegns hjemmeside – www.biavl.dk/hammel og få 
mere at vide om aktiviteter. Gå ind på DBF`s hjemmeside, klik på Link og vælg Hammel og 
Omegns biavlerforening.

  

Med venlig hilsen bestyrelsen i Hammel & Omegns Biavlerforening


