
Generalforsamlings-indkaldelse januar 2008

Hej biavler 
Hermed indbydelse til årets generalforsamling, hvor du ud over de mere formelle punkter kan få en 
snak om bier og bifolk, samt det forgangne og det kommende biår. Kender du en, der har lyst til at 
prøve kræfter med bier og honninghøst, så tag vedkommende med til generalforsamlingen eller 
fortæl om begynderkurset i Silkeborg.

Generalforsamling 
Tirsdag den 29. januar 2008 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 2007 samt kontingentfastsættelse - Bestyrelsen foreslår 
lokal-kontingentet fastholdt på kr. 50 i 2009 
5. Forslag fra medlemmerne 
6. Valg af formand (På valg er Rasmus Rasmussen, som afløste Flemming Thorsen i 2007. Rasmus 
ønsker ikke at forsætte på posten) 
7. Valg af bestyrelse og suppleant (Knud Erik Lund og Torben Knudsen er på valg som 
bestyrelsesmedlemmer - Joan Strange Nielsen er på valg som suppleant) 
8. Valg af revisor (Rasmus Rasmussen er på valg) 
9. Eventuelt

Bestyrelsens forslag til aktiviteter 2008 
Vi beholder bigården på Klintholm og holder to naturvandring, hvor alle interesserede er velkomne 
1) En aftentur i maj, hvor vi lige ser til bierne og ellers tager en tur rundt i skoven og snakker om 
hvad der sker i naturen, med særligt fokus på biernes muligheder. 2) En aften i juni, hvor vi slynger 
honning.

Vi overvejer et fælles hygge møde med en anden lokal biavlerforening, hvor man måske kan møde 
nogle andre biavlere, man ikke har hilst på før.

Foreningen er igen i år med til at holde begynderkursus sammen med Silkeborg og Omegns 
biavlerforening.

Mødeaftner for nye biavlere (afhængigt af behovet)

En eller flere aftner i samarbejde med de øvrige biavlerforeninger i Østjylland (MØB-samarbejdet). 

Lokalt kursus i biavl 
Kender du folk, der vil være biavlere, så fortæl dem om kurset Silkeborg Biavlerforening og 
Hammel & Omegns Biavlerforening holder i fællesskab kursus i biavl for begyndere. Kurset er 
både for kommende biavlere, nystartede biavlere og biavlere, som har brug for at genopfrisket deres
viden.

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

Kursusstart: Tirsdag den. 4. marts 2007. Denne aften er en introduktionsaften. Sted: 



Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg. 6 teoriaftener. De to sidste kursusaftener i Silkeborgs 
skolebigård, se adressen ovenfor. I Medborgerhuset kan kaffe m.v. købes i cafeen (må ikke 
medbringes). Tilmelding: Rasmus Rasmussen, biavlslærer tlf. 86 96 44 71 eller 21 80 47 52 Mail: 
rar-haurum@post.tele.dk 

Tilmelding helst senest 1. 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. Du kan også læse mere om biavl på www.biavl.dk

Med venlig hilsen bestyrelsen i Hammel & Omegns Biavlerforening


