
Nyhedsbrev maj 2012
Fra Hammel & Omegns Biavlerforening

Kære biavler 
Nu summer bierne igen flittigt derude, selvom foråret indtil har været en kølig fornøjelse. Det 
betyder også, at man lige skal holde øje med om bierne har foder nok.  Her i nyhedsbrevet kan du 
læse

• forenings-nyt
• om arrangementer i 2012
• referat fra generalforsamlingen med bilag
• kalender over møder i skolebigården.

Forenings-nyt
Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt. 

Årets begynderkursus er godt i gang. 14 helt nye biavlere har fået en grundig introduktion til 
biavlen og suger nu praktisk viden til sig i skolebigården. Her er eleverne fra de tidligere 
begynderhold med, så der er i alt 36 til at pusle om foreningens bier. 

Der er livlig biaktivitet i skolebigården. Foruden at rumme foreningens egne bi-familier er to 
trugstader med bier kommet i bi-pension på Klintholm. De tilhører et medlem, som er i udlandet i 
en længere periode. 

Danmarks Biavlerforening har skiftet udseende på sin hjemmeside. Den er blevet mere frisk og 
moderne og så er en af foreningens konsulenter begyndt at blogge på forsiden. Det kan man godt 
blive klogere af at følge med i. Tjek selv blog og hjemmeside på www.biavl.dk

Arrangementer i 2012
Foreningen lægger traditionen tro op til smagsprøver på gylden honning og de rødeste jordbær på 
årets Honning & Jordbærdag. Den falder i år på lørdag den 30. juni. Her kan deltagerne også kigge 
med ned i et bistade, samt være med til at høste og slynge honning. Det er et offentligt arrangement 
og det er gratis at deltage.  

Derudover står der skolebigård over hele kalenderen for bisæsonen 2012. Her er alle velkomne, 
men møderne er primært planlagt for at tilgodese de nye biavlere.  Det er Poul Fjeldsted og 
Flemming Thorsen, der igen i år gør en stor indsats ved at stå for kurser og skolebigård. 

Foreningen arbejder desuden på at byde på et efterårsarrangement sandsynligvis i oktober måned.  

Kalenderen for skolebigården er vedlagt nyhedsbrevet
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Hurtig og billigere besked på mail
Alle nyhedsbreve og lignende sendes ud pr. mail. Kun de medlemmer, der ikke har en mailadresse, 
får nyhedsbrevene tilsendt pr. post. 

Hvis du får dette nyhedsbrev pr. post, så send din e-mailadresse til peterivers@gmail.com  ,   så vil du 
fremover modtaget det på via e-mail. 

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 
nyttige oplysninger og bidrage til debat om biavl på DBF's 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, 23 21 89 94 fjeldstedpoul@gmail.com
 Kasserer Niels Risager, Nørregade 69, 8382 Hinnerup, 86 91 19 92, niri@dk.ibm.com

Sekretær Peter Iversen, Hedehusvej 85, 8450 Hammel, 86 96 96 92, peterivers@gmail.com
Suppleant Jes Hegelund Holmstrup, Sall Hedevej 35, 8450 Hammel, 86 96 86 95 E-mail: jes@holmstrup.com

Referat af generalforsamling i
Hammel & Omegns Biavlerforening 26.01.12
På Frijsendal Friskole, Sall

Formanden bød de 12 fremmødte medlemmer velkommen 

Dagsordens punkt 1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Poul Fjelsted som dirigent. Da der ikke var nogen modkandidat blev Poul 
valgt. Han startede med at konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. (Nyhedsbrev udsendt i oktober 2011 samt reminder udsendt den 20. januar 2012)

Dagsordenens punkt 2) Bestyrelsens beretning ved formanden
Vedlagt

Følgende blev drøftet.
Bestyrelsen har et stort ønske om at få en god skurvogn, der kan bruges i forbindelse med 
skolebigården på Klintholm. Flemming fortalte, at der står en sådan vogn i Bøstrup, som koster 
10.000 kr. Foreningen har i øjeblikket ca. 5000 kr. i formålet. Men der er ikke tale om et egentlig 
fast beløb.

Nyhedsbrev april 2011 – Hammel & Omegns Biavlerforening side 2

mailto:peterivers@gmail.com
mailto:fjeldstedpoul@gmail.com
http://www.biavl.dk/
http://www.biavl.dk/hammel


Skolebigården skal nødvendigvis ikke være på Klintholm, men det er et rigtig godt sted til formålet.

Det blev besluttet, at søge Favrskov Kommune formeldt om tilladelse til at have en skurvogn 
stående på P-pladsen ved Klintholm i sæsonen.

Dagsordenens punkt 3) Fremlæggelse af regnskab og budget
I kasserens fravær blev regnskabet fremlagt af revisoren (Flemming Thorsen)
Vedlagt

Regnskabet blev godkendt

Der fremkom følgende kommentarer til regnskabet og budgettet:
Det fremlagte budget fremstår noget pessimistisk, dog kan det også være et udtryk for bestyrelsens 
ønske om mere aktivitet i foreningen.

Næste år fremlægges et mere realistisk budget 

Dagsordens punkt 4) Bestyrelsens planer for 2012 samt fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2012 på 50 kr. blev vedtaget.

Der er planlagt følgende aktiviteter:
- Møde med Steen Foged, direktør i DBF den 22. februar 2012, afholdes i samarbejde med 

SIB
- Begynderkursus
- Faste aktiviteter i Skolebigården
- Honning og jordbær dagen

Fra forsamlingen blev der udtrykt et ønske om et efterårs arrangement i lighed med sidste års 
honning smagning og kåring af en lokal honningmester. Evt. suppleret med et fagligt oplæg.

Dagsordenens punkt 5) Forslag fra medlemmerne
Der var indkommet 2 forslag fra medlemmerne. Et forslag indsendt af Flemming Thorsen og et 
mod forslag indsendt af Peter Iversen.

Begge forslag drejer sig om foreningens aktiviteter, dels i skolebigården og dels øvrige 
kursusaktiviteter samt aflæggelse af regnskab fra disse aktiviteter.

Endelig indeholdt forslaget fra Flemming Thorsen et forslag om udpegning af yderlig en revisor i 
foreningen.

Begge forslag vedlægges.

Dirigenten satte efter en god debat Flemming Thorsens forslag til afstemning, da det var det mest 
vidtgående. Forslaget blev vedtaget med 7 stemmer for.

Dagsordenens forslag 6) Valg af formand
Helge Kromann blev genvalgt som formand

Dagsordenens punkt 7) Valg af bestyrelse og suppleant
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Niels Risager og Poul Fjeldsted blev genvalgt til bestyrelsen. Mens Jes Holmstrup blev valgt som 
ny suppleant.

Dagsordens punkt 8) Valg af revisor
Flemming Thorsen blev genvalgt som revisor, som ny revisor blev valgt Poul Mikkelsen, Sabro

Dagsordenens punkt 9) Eventuelt
Sag om klager over et medlems slyngning af honning i en garage i villakvarter.

Foreningen har 2 DVD fra Danmarks Biavlerforening om biavl for begyndere til udlån blandt 
medlemmerne. Ønsker man at låne en DVD kan man henvende sig til formanden.

Tak til Jes og Marianne, som stillede op ved evalueringsaftenen for begynderkurset og præsenterede 
deres mange honninger tilsætning af forskellige smagsingredienser som f.eks. lakrids, chili, hyben, 
ingefær og meget mere.

Referent
Helge

22. januar 2012
Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening den 26. januar 2012 - BILAG

Bestyrelsens beretning

2011 blev et år med meget stor aktivitet i foreningen.

- Begynderkursus sammen med SIB (Poul og Flemming)
- Kursus for fortsættere
- Opstart af Skolebigård på Klintholm
- Honning og jordbærdag den 25. juni 2011
- Sensorik og honningsmagning den 26. oktober 2011

Vore 2 instruktører Poul og Flemming har haft en meget travl sæson. Udover et hold nybegyndere, 
har de også gennemført et fortsætterkursus for en del af sidste års begyndere. I år vil fortsætterene 
dog blive tilbudt, at komme i Skolebigården til de programsatte aftener her.

Foreningen har nemlig atter fået en egentlig skolebigård, med fast aktivitetsplan hen over 
sommeren. For at få skolebigården i gang igen budgetterede Bestyrelsen med et underskud på 3500 
kr. i 2001. Hvilket også blev fremlagt på sidste års generalforsamling.

Men på grund af vore instruktører og nogle meget engagerede medlemmer, har man i skolebigården 
generet en hel del indtægter i form af salg af honning samt produktion og salg af nye bi familier. 
Hvilket betyder at man har kunnet foretage en ret stor investering i nyt materiel bl.a. en brugt 
slynge.

Der er solgt 11 nye familier og en hel del honning. Det betyder at der har været en indtægt i 
skolebigården på næsten 12.000 kr. Indkøbt og drift af skolebigården andrager knap 11.500 kr. som 
man har ligefrem lavet et lille overskud på 644 kr. – Hvilket er rigtigt flot.
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Der er indvintret 5 familier i skolebigården på Klintholm. Det er Poul og Joan der tilser bierne, når 
der ikke er aktiviteter i baggården. Endelig er Niels udpeget som slyngemester og tager sig af 
foreningens honning.

Årets begynderkursus havde 15 deltagere og blev gennemført dels på Gjern Kultur- og idrætscenter 
og dels hos Flemming. Fortsætterkurset havde x deltagere:

Der er allerede en 7-8 tilmeldinger til dette års kursus, der som de foregående år gennemføres i 
samarbejde med SIB.
 
Honning og jordbærdagen på Klintholm er ved at være et godt indarbejdet og fast arrangement i 
foreningen. I år var det den 25. juni. Xx deltog i dagen, der bød på fortællinger om det at have bier 
og efterfølgende slyngning af honning og smagning af jordbær med ny slynget honning. Honning 
og jordbærdagen er et arrangement der løber af stabelen på den samme dag over hele landet og er en 
af de største events i regi af DBF.
I 2010 havde vi planlagt en aften med honningsmagning, men det blev først i 2011, at det lykkedes 
at få en aftens stablet på benene. Vi havde fået Torben Nielsen, Bryrup til at komme og fortælle om 
sensorik og det at smage på honning. Torben er en af DBF’s honningbedømmere, som har 
gennemgået en uddannelse i sensorik. Efter Torbens indlæg gennemførte vi en lille uofficiel 
honningsmagnings-konkurrence. Der blev smagt på 12 honning fra 12 medlemmer og Holger 
Nielsen fra Futting fik sin honning kåret som egnens bedste.

Endelig har Poul stået for 3 bi-arrangementer for børn i 2-3 kl. på Regnbue Skolen.

I 2010 havde DBF en landsdækkende kampagne for at skaffe flere medlemmer til foreningen. Målet 
var over 4000 medlemmer. Det lykkedes over al forventning med 4020 medlemmer i 2010. Det er 
heldigvis fortsat i 2011, hvor man er kommet op på 4299 medlemmer. Lokalt er det også gået 
fremad, HOB har nu 35 medlemmer og x lokale medlemmer mod 24 tilbage i 2009 – Så det er også 
flot gået lokalt.
 
Der største arrangement på landsplan i år var Honningfestivalen på Koldinghus den 27. august, hvor 
3000 besøgende kunne høre foredrag, besøge boder og forskellige events med alt til bier og alt i 
honningprodukter samt kåring af den bedste honning i en række kategorier.

Det næste arrangement i HOB er en aften med DBS nye direktør Steen Foged. Han er på vej rundt i 
landet for at besøge de lokale foreninger. Han kommer til Midtjylland den 22. februar 2012. Vi 
holder arrangementet sammen med SIB og det bliver højst sandsynlig på Gjern Kultur- og 
Idrætscenter. Så alle indbydes til at komme og høre Steen Foged og få en debat med ham om hvad 
vi forventer af DBF i fremtiden. Der kan også købes en kop kaffe og nydes en honningmad ind 
imellem.
  
Til sidst vil jeg takke Poul og Flemming for deres store indsats i det forgangne år.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde gennem året

Tak til jer medlemmer, uden jeres deltagelse, er der jo ikke meget sjov ved at lave foreningsarbejde.

 Endelig vil jeg komme med et stort ønske. Vi vil gerne have fat i en god skurvogn til 
vores skolebigård. En vogn med nogle gode hjul og med mandskabsrum og depotrum. 
Hvor vi kan være 8-10 personer i forbindelse med aktiviteter i bi gården.
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Helge Kromann
Formand

Bilag til generalforsamlingsreferat om regnskab

Kommentarer til regnskabet samt forslag til kontingent og budget
Biavlerforeningen har forøget formuen med 2537,13 i år og har nu en formue på 7829, 58 kr.
Overskuddet skyldes stort set en flot og ihærdigt indsats fra Flemming og Poul med begynderkurser
og skolebigård. De har indkøbt også en del udstyr til skolebigården og alligevel fået tingene til at
løbe rundt uden at gøre brug af de penge, der var afsat i budget 2010 til skolebigården.
Dog har en eller flere i bestyrelsen sponsoreret en del af overskuddet, da der aldrig er blevet krævet
penge af kasseren til at dække udgifterne ved Honning-Jordbærdagen og Sensorik-aftenen.
Man skal være opmærksom på, at udgifterne og indtægterne fra skolebigård og kurser er opgjort
selvstændigt og kan læses på bilag 10,11 og 12 i regnskabet. Bestyrelsen har godkendt disse bilag.
Da nyhedsbreve mm kun sendes ud pr. post til dem, der ikke har mail, så vil foreningen spare en del
på portoen fremover.
Det er svært at gøre op, hvordan pengene er brugt i 2011 da en række udgifter og indtægter ikke
fremgår direkte af regnskabet
• Størstedelen ses i bilag i regnskabet om kurser og om skolebigården
• Desuden er der ikke opgjort udgifter og indtægter for honning-jordbærdag og sensorik-aften
Dermed giver det ikke meget værdi at se på en oversigt over udgifter og indtægter fordelt på emner,
som ved tidligere regnskaber.
Sammenlagt er der brugt (i hele kroner)
Til porto, drift af hjemmesiden, gave og generalforsamling i DBF – 824
Til arrangementer (honning-jordbærdag, sensorikaften) Kan ikke opgøres ???
Labels til honning 585
Drift af skolebigård (Overskud skolebigård minus bilag 5 og bilag 13) 278
Indtægter:
Der er indkommet i kontingenter for 2011 2000
(35 medlemmer af DBF og fem lokale medlemmer)
Forudbetalt kontingent for 2012 150
Solgt honning 1733
Overskud for kurser 1067
Kontingentforslag: Fastholde lokalkontingent på 50 kr. i 2013.
Pessimistiske budget 2012
Porto, web og DBF-møder - 1200 kr.
Skolebigård - 3000 kr.
Diverse arrangementer - 1000 kr.
Kontingentindtægter 2000 kr.
Underskud 3200 kr
Budgettet giver mulighed for at der kan bruges penge i og på skolebigården og på arrangementer,
uden at være afhængig af honningsalg mm.
Peter Iversen – 23. januar 2012

Bilag – Forslag fra Flemming Thorsen
Forslag internt regelsæt: 
Regnskabet:
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I regnskabet rettes bigård til skolebigård. Der aflægges regnskab for skolebigårdens aktiviteter ved 
hvert regnskabsårs afslutning. Skolebigården tilstræbes at hvile i sig selv økonomisk. Regnskabet 
påhviler instruktørerne.
Under skolebigård indføjes der et underpunkt: -kursusvirksomhed.
Det forudsættes at kurserne så vidt muligt hviler i sig selv økonomisk. Der kan ikke uden 
bestyrelsens bevilling bruges midler ud over indkomne kursusgebyrer.
Der aflægges regnskab for hvert kursusforløb inden for regnskabsåret. Regnskabet påhviler 
instruktørerne.
Eventuelt overskud på skolebigård og kursusvirksomhed kan kun bruges til skolebigården og 
kursusaktiviteter. Overskud placeres på kontoen under henholdsvis skolebigård og
-kursusvirksomhed.  

For at sikre en korrekt revision udpeges en revisor nr. 2. Revisionen for såvel skolebigårdsregnskab 
som regnskab for -kursusvirksomhed og foreningens øvrige regnskab påhviler de to revisorer.

Ved denne konstruktion undgår vi at belemre bestyrelsen med revision af dele af regnskabet.

Til forhåbentlig velvillig behandling af generalforsamlingen.
Flemming Thorsen

Kommentarer til forslag fra Flemming og Poul om regnskab for 
skolebigård og kurser
Jeg vil foreslå, at generalforsamlingen afviser forslaget og lader det være op til bestyrelsen at aftale
hvordan økonomien kan styres for skolebigård og kursusvirksomhed.
Som jeg læse forslaget rumme det to dele:
1) At gøre det enkelt at styre økonomien på kurser og i skolebigården
Her kunne de ansvarlige fx få et aconto-beløb eller direkte adgang til foreningens konto til at betale
regninger fra. Det er rimeligt enkelt at samle bilag og overgive dem til kasseren ved årets afslutning.
2) At kurser og skolebigård bør hvile i sig selv
Jeg kan støtte intentionen om at tilstræbe at skolebigård og og kursusvirksomhed hviler i sig selv.
Men udover det mener jeg, at der bør være et stort råderum i foreningens økonomi til at dække
behovene i forbindelse med kurser og skolebigård. Det er trods alt vores centrale aktiviteter. Der er
ingen grund til, at de ansvarlige for hovedaktiviteter skal vende hver femkrone, for at få tingene til
at hænge sammen. Desuden skal der være plads til at tingene går skævt en gang imellem.
Hvis der er sammenfald mellem revisor og de økonomiske ansvarlige for skolebigård/kurser, er mit
forslag at vi vælger en ny revisor eller inddrager en revisorsuppleant i revisionen.
Mere overordnet synes jeg, regnskabet skal vise hvordan pengene flyder ud og ind i kassen – og
være kontrollerbart for medlemmerne.
Årets regnskab er for mig svært gennemskueligt. Pengestrømmen gemmer sig i bilagene og hos de
gode bestyrelsesmedlemmer, der ikke engang beder om at få dækket deres udlæg.
Hvis regnskabet blot består af nogle få bilag, der fortæller om overskud eller underskud på
skolebigård, kurser og arrangementer, så synes jeg egentligt ikke, der er grund til at lave et
regnskab. Så må en bankudskrift være tilstrækkelig.

Peter Iversen – 23. januar 2012
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Program for  

 Skolebigården Klintholm
                 Vadstedvej 110, Hammel, 2012

Husk at møderne i skolebigården først og fremmest er tilrettelagt for kursisterne fra årets og 
sidste års begynderkursus. Alle andre er selvfølgelig velkommen til at kigge med. 

Tirsdag d. 8. maj kl. 19.00
Teorioplæg: Udvidelser: tilsætning af tavler, omflytning af tavler, splitning af yngellejer.
 Hvilke kontroller bør vi lave i dag? Hvordan skærer I droneyngel?
Praksis:     Kontroller:

- er dronningen ok?
- er der foder nok?
- hvordan ser dronetavlen ud? Skal der skæres droneyngel ud?
- har familien plads nok?

Mandag d. 21. maj kl. 19.00
Teorioplæg: Udvidelser fortsat. Skal vi bruge dronningegitter eller?

Hvordan tjekker vi midetal i droneyngel?
Repeter rækkefølge i udskæring.

Praksis: Kontroller:
- som 8. maj.
- udskæring af droneyngel
- tjekke mider i droneyngel

Torsdag d. 31. maj kl. 19.00
Teorioplæg: Hvordan ser om der er svæmtrang i bifamilien. Sværmning, sværmhindring.

Skaffe plads til dronningens æglægning. Dronningegitter. 
Trække honning op. Udvide med nye tavler.

Praksis: Kontroller:
- sværmkontrol
- udskæring af droneyngel og midekontrol
- udvidelser

Mandag d. 11. juni kl. 19.00
Teorioplæg: Forberede honningfratagning. Rykke honningtavler over gitteret.

Placering af dronetavle.
Praksis: Kontroller:

- sværmtendens
- udskæring af droneyngel og midekontrol
- rykke fulde honningtavler over gitteret

Torsdag d. 21. juni kl. 19.00
Teorioplæg: Brug af bitømmere. Hvor meget honning skal familien beholde?
Praksis: Kontroller:

- sværmtendens
- droneudskæring og midekontrol
- lægge bitømmer i familierne

Lørdag d. 30. juni kl. 14.00 (Forventet tidspunkt evt. ændring vil blive oplyst)
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Jordbær Honning -dagen i skolebigården. Arrangementet er for alle og bekendtgøres i de lokale 
dagblade. Vi vil vise, hvordan man tager honning fra, skræller tavlerne og slynger. Der vil være 
masser af smagsprøver på jordbær med flydende dansk honning. 
Mandag d. 2. juli kl. 19.00
Teorioplæg: Dannelse af nyt vinterleje, de rigtige tavler, foder, pollen. Placering af dronningegitter. 

Virker dronetavlen endnu? Nye familier.

Praksis: Opgaver
- lav nye vinterlejer
- vurder: er familien stærk nok til en deling?

Torsdag d. 12. juli kl. 19.00
Teorioplæg: Dannelse af nye familier/aflæggere, hvilke tavler? Fodring af nye aflæggere. 

Røveririsiko

Praksis: Opgaver
- lave nye familier, fodre dem, flyvehul indsnævres
- omflytning af tavler i de gamle familier 
- evt. tilsætning af tavler

Mandag d. 23. juli kl. 19.00
Teorioplæg: Foder under gitteret i det nye vinterleje. Sidste honningfratagning. Røveri.

Praksis: Kontroller
- er der foder nok i det nye vinterleje
- evt. flytter I et par åbne honningtavler ned vinterlejet
- har de nye familier foder nok? ellers fodring

Torsdag d. 2. august kl. 19.00
Teorioplæg: Sidste honningfratagning. Start på indvintringen. Fodring.

I opstabling. I trugstader.
 
Praksis: - sætte fodring i gang

- lægge bitømmere i
- nye familier kontrolleres og fodres

Uge 32 (tidspunkt aftales)
Første behandling mod varroa.

 Uge 33 (tidspunkt aftales)
Kontrol af varroabehandlingens effekt.

Hvis der er behov aftales yderligere datoer efterhånden. Vi indkalder pr. mail til oxalsyrebehandling 
en gang i november. Som afslutning på dette års arbejde med bierne holder vi en evalueringsaften 
en gang sidst i november, hvis der er opbakning hertil.

Følger senere: program for Silkeborg Biavlerforenings skolebigård.

Venlig hilsen: Flemming Thorsen 
          /  Poul Fjeldsted
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