Nyhedsbrev maj 2010
Fra Hammel & Omegns Biavlerforening
Hej biavler
Nu er der ved være godt gang i bierne og foreningen er parat med årets aktiviteter. Her i
nyhedsbrevet kan du læse om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biavlskursus for begyndere
Bierne på Klintholm
Honning og Jordbær Dag
Nye bifamilie
Varroa-behandling
Slip af med droner fra dronefraskæring
Foreningens kalender
Fokus på god honning
Referat fra generalforsamling

Du får katalog fra Ommersyssel Biavlscenter I/S sammen med nyhedsbrevet. Ommersyssel
Biavlscenter har betalt portoen for at udsende brevet.
Et stort kuld nye biavlere
Årets begynderkursus har fået næsten overvældende tilslutning. Med Poul Fjeldsted og Flemming
Thorsen som undervisere er 23 nye biavlere i gang med lære, hvordan de kan styre bierne og sikre
sig god dansk honning fra egne stader.
Bierne på Klintholm
Poul og Joan fra bestyrelsen står igen for at passe bierne. Man er velkommen til at kigge ned og
være med. Tilbuddet er især tiltænkt nye biavlere. Se hvornår der passes bier på Klintholm i
kalenderen. Vejrforholdene og andet kan selvfølgelig betyde ændringer i hvad den enkelte
mødeaften handler om. Desuden vil der altid være tid til at behandle deltagernes ønsker og /eller
spørgsmål.
Honning og jordbær er på menuen
Om eftermiddagen lørdag den 19. juni kl. 14 står foreningen for Honning og Jordbær Dag på
Klintholm. Her er alle velkomne til at se i foreningens stader og høre om biernes familieliv og deres
hårde arbejde med at samle nektar. I løbet af eftermiddagen skal den første honning høstes og
slynges – og så er der ellers honningdyppede jordbær på menuen til alle.
Honning og Jordbær Dag den 19. juni bliver markeret af biavlerforeninger over hele landet.
Nye bifamilier - Mandag den 5. juli kl. 19
Klintholm. Flemming Thorsen viser, hvordan man kan lave nye bi-familier i sin egne bigård.
Arrangementet er både for nye og mere erfarne biavlere. Alle foreningens medlemmer er velkomne.
Opdater din varroa-behandling – Mandag den 2. august kl. 19
Klintholm. Flemming Thorsen demonstrerer de forskellige måder at behandle bifamilierne mod
varroamider. Dermed kan du tjekke om din egen behandlingsstrategi har brug for en opdatering.
Arrangementet er både for nye og mere erfarne biavlere. Alle foreningens medlemmer er velkomne.

Fuglefolk efterlyser frosne droner
Vi har fået en henvendelse fra en fugleforening i Herning. De har fundet frem til, at dronelarver er
det bedste fugleunge-foder, man kan tænke sig. Derfor vil de gerne afhente frosne dronelarver.
Nogle biavlere smider droneynglen i fryseren, når de har skåret droneyngel fra i forbindelse med
varroabekæmpelse. Hvis du gør det og vil have dine frosne tavlestykker med droner afhentet, så
send en mail til Peterivers@gmail.com.
Fokus på god honning-kvalitet
I starten af 2011 vil foreningen satte fokus på god honning-kvalitet. Vi planlægger blandt andet at
kåre egnens bedste honning. Hvis du skal være med i den dyst, skal dine bier allerede nu til at
tænke på, hvor de samler den mest velsmagende honning.
Hurtig besked på mail
Vi vil gerne kunne sende medlemmerne besked pr. mail, når der sker nyt i foreningen og vi ikke kan
nå et nyhedsbrev. Så send din e-mailadresse til peterivers@gmail.com og kom på listen.
Hjemmesiden
Du kan følge med i hvad der sker i foreningen på vores hjemmeside www.biavl.dk/hammel. Her
kan du også finde bestyrelsens adresser, mødereferater, foreningens nyhedsbreve og hvem, der er
medlem af foreningen. Hvis du sælger honning eller er interesseret i at fange bisværme, så har vi
også en side, hvor du kan komme til at stå med kontaktoplysninger. Henvendelser om hjemmesiden
til Peter Iversen (se adresse mm. under bestyrelsen).
Du kan også læse mere på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside www.biavl.dk. Her kan du finde
mange nyttige oplysninger og bidrage til debat om biavl på DBFs forum.

Med venlig hilsen bestyrelsen i
Hammel & Omegns Biavlerforening
Formand: Helge Kromann, Eriksborgsvej 62, Grauballe, 8600 Silkeborg, 86 87 71 45, ighk@pc.dk
Joan Strange Nielsen - Sverigesvej 9, 8450 Hammel, 86 96 94 26, joansnielsen@gmail.com
Poul Fjeldsted, Svostrupvej 23, 8883 Gjern, 44 97 44 78, mobil 23 21 89 94 fjeldstedpoul@gmail.com
Niels Risager, Nørregade 69, 8382 Hinnerup, 86 91 19 92, niri@dk.ibm.com
Kasserer og sekretær: Peter Iversen, Hedehusvej 85, 8450 Hammel, 86 96 96 92, peterivers@gmail.com
Suppleant: Hans Jørgen Poulsen, Solsortevej 16, 8450 Hammel, 86 96 99 83, ioghj@youmail.dk

Kalender over aktiviteter i
Hammel & Omegns Biavlerforening 2011
Mandag den 10. maj – kl. 19. Klintholm.
Udskæring af droneyngel. Hvordan har familierne udviklet sig?
Mandag den 24. maj er aflyst på grund af pinse
Mandag den 7. juni – kl. 19. Klintholm.
Udskæring af droneyngel. Nu er det spændende, samler familierne honning? Kan vi holde den
gamle dronning hjemme? Hvis ikke - er det så mangel på rettidig omhu? En snak om hvordan
familierne forberedes til fratagning af honning den 19. juni.
Lørdag den 19. juni - kl. 14. Klintholm
Honning og Jordbær Dag. Alle er velkomne til at kigge i staderne og høre om biernes familieliv. I
løbet af eftermiddagen slynges der honning og alle kan nyde honningdyppede jordbær.
Mandag den 21. juni – kl. 19. Klintholm
Udskæring af droneyngel. Hvordan er trækmulighederne nu, hvor vi har taget honningen, skal der
fodres?
Mandag den 5. juli – kl. 19. Klintholm
Flemming Thorsen viser, hvordan man kan lave nye småfamilier.
Mandag den 19. juli – kl. 19. Klintholm
Skal vi fortsætte med at skære droneyngel? Hvornår skal sommerhonningen slynges? Har vi
løbende forberedt vinterlejet godt nok?
Mandag den 2. august – kl. 19. Klintholm
Flemming Thorsen demonstrerer god og nødvendig varroabekæmpelse.
Mandag den 16. august – kl. 19. Klintholm
Vi følger op på virkningen af den første varroabekæmpelse og lægger en plan for hvad der mere
skal gøres, mere myresyre eller senere behandling med mælkesyre og /eller oxalsyre, andet?

Adressen på Klintholm er Vadstedvej 110, Hammel.

Referat af generalforsamling i
Hammel & Omegns Biavlerforening 26.01.10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab og budget
Bestyrelsens forslag og planer for år 2010 samt fastlæggelse af kontingent
Forslag fra medlemmerne
Valg af formand
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

Der var 12 deltagere til generalforsamlingen.

Valg af dirigent - Helge Kroman påtog sig at dirigere mødet.
Bestyrelsens beretning - Helge Kroman berettede på bestyrelsens vegne. Han startede med en
mindes Rasmus Rasmussen og hans store indsats i foreningen.
Bestyrelsen har holdt to bestyrelsesmøder i 2009, og derudover er størstedelen af
bestyrelsesarbejdet foregået pr. mail og telefon. Bestyrelsen havde konstitueret sig med Peter som
sekretær og Poul som MØB-kontaktperson. Desuden er Poul udpeget til foreningens fremtidige
instruktør.
Årets aktiviteter:
• Begynderkursus.
• MØB-møde i marts med Flemming Vejsnæs om markedsføring af honningsalg.
• Erfa-aften i juni om praktisk biavl for begyndere hos Flemming Thorsen.
• Honning- og Jordbærdag med 22 deltagere. Lørdagen startede med naturtur med Ole Ravn
som guide og derefter blev der set til bier og høstet honning.
• Erfa-aften i slutningen af juni hos Niels om dannelse af småfamilier.
• Erfa-aften i august på Klintholm og hos Joan om varroabekæmpelse.
Foreningen har fastholdt bigården på Klintholm, hvor Joan og Poul tager sig af bierne,
Flemming og Helge deltog i DBFs generalforsamling. Her blev Jan Sæther fra Odder indvalgt i
hovedbestyrelsen. Flemming deltog i formandsmøde i oktober, da Helge ikke kunne deltage.
MØB-samarbejdet er gået lidt i stå i stå, men forhåbentlig kommer der liv i det igen.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak til medlemmerne for opbakning til aktiviteterne.
Helge sluttede beretningen med at konstatere at der er plads til flere medlemmer i foreningen, så
hvis man kender biavlere, der ikke er medlem, så kan man da lige opfordre dem til at blive det.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab og budget. Regnskabet viser et beskedent overskud på knap 98,65 og en formue på
4388,41 kroner. Peter pegede på, at året havde givet underskud, hvis ikke bestyrelsen havde været
lidt glemsomme med at få afleveret bilag. Men foreningen har stadig sin formue og råd til at
investere i udstyr til skolebigården mm, så der er ikke grund til at sætte kontingentet op. Budget
viser et underskud på 1750 kroner.
Regnskab og budget blev godkendt.

Bestyrelsens forslag og planer for år 2009 samt kontingentfastsættelse
Bestyrelsen har aftalt nyt begynderkursus i samarbejde med Silkeborg. Poul og Flemming står for
kurset. Der er allerede flere tilmeldte. Kurset starter til april. Den første mødegang bliver
annonceret og derefter finder undervisere og deltagere i fællesskab ud af hvor og hvornår de skal
mødes.
Bestyrelsen peget på honningslyngedag på Klintholm og erfamøder som årets aktiviteter.
Desuden er der lagt op til en kåring af Hammels & Omegns bedste honning i løbet af året.
– Der blev opfordret til at følge Odder Biavlerforening på DBFs forum. Det er kolossalt hvad
de når at få produceret.
– Der blev opfordret til at deltage i biavlskonferencen i Bjerringbro.
– Vores nye instruktør Poul har som en af sine opgaver at hjælpe foreningens biavlere,
Lokalkontingent 2011 er forsat 50 kr.
Forslag fra medlemmerne: Der var ingen forslag fra medlemmerne.
Valg af formand. Helge Kroman genvalgt.
Valg af bestyrelse og suppleant. Poul Fjeldsted og Niels Risager blev genvalgt til bestyrelsen.
Hans Jørgen Poulsen er ny suppleant.
Valg af revisor. Flemming Thorsen fortsætter som revisor
Eventuelt: Der blev intet behandlet under aktuelt.

