
Nyhedsbrev maj 1999 

Kære medlem - Nu er der endelig kommet blus på solen og gang i bierne. Derfor lægger 
biavlerforeningen igen op til en ny, spændende sæson, hvor vi blandt andet skal besøge Peter 
Stougård ved Odder og høre om hans bi- og dronningeavl. 

Her har du aktivitetskalender for 1998. Der er også vedlagt katalog fra Poul Erik Sørensen - og et 
brev fra Mogens Kildehøj, der er medlem af foreningen. De har begge sponseret udsendelsen af et 
nyhedsbrev, så der er også frimærker klar til næste Nyhedsbrev.

Og som noget helt nyt har foreningen fået sin egen hjemmeside på adressen www.oles-
service.dk/bi- på Internet. Læst længere nede om, hvordan DU kan slippe for at nævnt på siden 
- og hvordan DU kan blive nævnt som honning-sælger. Der går måske en lille uge, efter at du har
fået dette brev, før hjemmesiden er helt på plads.

Startskuddet for sæsonen lyder lørdag den 8. maj, hvor vi mødes i skolebigården. Vi skal se, 
hvordan bierne har overlevet vinteren og sidste års angreb af bipest, samt - forhåbentlig - give dem 
lidt mere plads til yngel og velsmagende forårshonning.

Til møderne i skolebigården sørger foreningen for kaffen. Om vi skal have kage er op til deltagerne.
Bestyrelsen håber, at nogle af medlemmerne vil præsentere deres bedste hjemmebag - og skulle det 
regne, rykker vi sludren indendørs i skuret.

Måske vil vi også invitere på til andre aktiviteter i løbet af sommeren - så får du besked enten i 
skolebigården, via Tidsskrift for Biavl eller pr. brev.

Nye biavlere
I takt med især varroa-problemer bliver der færre og færre biavlere i Danmark, så det er vigtigt at få
sat nye biavlere i gang - og den danske honnningproduktion går ned og priserne op, så det er blevet 
mere økonomisk interessant at arbejde med bier.

Vi håber på, at der også i år kommer nye biavlere til foreningen. Vi tilbyder stadig et stade bier 
gratis på prøve i en sæson - så hvis du kender interesserede, så kontakt en fra bestyrelsen. 

Syge bier
Når bier skal flyttes mere end en kilometer skal hele bigården, stadet står i, ses efter for sygdomme. 

Den opgave løser de såkaldte kyndige biavlere, der har gennemgået et specialkursus om bi-
sygdomme. Hvis du er i tvivl om en bifamilies dødsårsag, kan en kyndig biavler også se på stadet 
og evt. få sendt de nødvendige prøver ind for at få forklaring på dødsfaldet.

Her i foreningen kan du blandt andet kontakte Kai Jensen i Toustrup. Han har telefon 86 96 82 17. 

Generalforsamling
Sidst i januar havde vi en hyggelig generalforsamling med 12 deltagere. Christian Jensen og Torben
Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Henrik Bentzen og Flemming Thorsener også fortsat 
henholdsvis suppleant og revisor.

Under formandens beretning kunne Kurt fortælle, at han har fået Håndbog i biavl fra 1944. Den er 
skænket af enken til Henry Kristensen. Han var formand for foreningen fra 1959-1981.

På generalforsamlingen var der stor optimisme om bivejret i 1999, for 1998 havde givet meget 



beskedne honningudbytter. Kai Jensen har dagligt vejet et stade. Det gav honning i maj, holdt 
vægten i juni og tabte sig i juli.

Efter selve generalforsamling fortalte Ole Jørgensen om at få bipest i sine bier, hvor stor indsats 
bekæmpelsen kræver, og hvordan han har ændret sin driftsform for at forebygge bipest fremover.

Biavlerforeningen har fået sin egen hjemmeside
Biavlerforeningen har fået sin egen hjemmeside på Internet. Adressen er www.oles-service.dk/bi. 

Målet med hjemmesiden er at informere om biavlerforeningen, vores arrangementer, og hvor man 
kan købe honning.

Den grafiske og tekniske udformning har vi fået hjælp fra Per Knudsen til.

Vi har valgt at være beskedne med grafik, billeder og farvestrålende logoer. Til gengæld er 
hjemmesiden lynhurtig at hente hjem.

På den første side vil der altid være information om det næste møde - og du kan tjekke, om vi har 
sat et eller andet specielt på programmet.

Desuden kan du finde hele vores arrangements-kalender, bestyrelsens navne, adresser, telefonnr. og 
eventuelle email-adresser.

Der vil også være en dagbog, hvor vi fortæller om, hvad der er sket til møderne, samt referater af 
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Desuden vil nyhedsbrevet være at finde på hjemmesiden.

Du står på hjemmesiden
Vi vil også lægge alle medlemmers navne, adresser og telefonnumre ind på siden, så interessede kan
se, hvor der bor biavlere. Men det skal selvfølgelig ikke være et krav til foreningens medlemmer, at 
de skal stå på hjemmesiden. Så vil du slippe for at stå på siden, skal du inden 15. maj kontakte Peter
Iversen fra bestyrelsen - adresse og telefonummer og emailadresse står sidst i dette nyhedsbrev.

Vil du have din emailadresse med på listen, er det også ham, du skal kontakte.

Vi har også besluttet, at medlemmer, der ønsker at afhente bisværme, samt medlemmer, der sælger 
honning, kan komme til at stå på hjemmesiden. Det kræver bare, at du giver besked til Peter 
Iversen. 

Vil du sælge eller bortgive bier eller biavlsmateriel, så kan vi skrive en notits i nyhedsbrevet, som 
også kommer på hjemmesiden.

Bestyrelsen er også glade for at få kommentarer til hjemmesiden.

Til en ny biavler
Vores tidligere medlem Jens Dalby Pedersen, Mølhaugevej 6 ved Gjern, 86 87 53 40 har nogle 
10*12 stader, forskelligt materiel og en gamle slynge, som en ny biavler kan overtage gratis.

Kalenderen
Skolebigården - lørdag 8. maj kl. 14.
Skolebigården - lørdag 29. maj kl 14.
Skolebigården - lørdag 12. juni kl. 14.
Skolebigården - lørdag 26. juni kl. 14.



Skolebigården - lørdag 10. juli kl. 14.
Skolebigården - lørdag 24. juli kl. 14.

Udflugt - lørdag7. august kl. 12.30: Besøg hos Peter Stougaard. Hedemarksvej 36, Fensten, 8300 
Odder. Peter Stougård er formand for Odder og Omegns Biavlerforening og passer desuden 200 
stader med bier og en omfattende dronningeavl. I løbet af eftermiddagen skal vi også ud på Alrø og 
se hans parringsstation.Vi skal være hos Peter Stougård kl. 13.30, men mødes ved Inside's 
hovedindgang kl. 12.30, så vi ikke behøves at køre hver sin bil til Odder - og samtidig får en kyndig
vejviser i spidsen.

Skolebigården - lørdag 21. august kl. 14: Vi forsøger at få biavler udefra til at vurdere vores bier og
snakke varroabekæmpelse, evt. dryppemetode med oxalsyre, hvis metoden er godkendt til den tid.

Skolebigården ligger hos kasserer Ole Jørgensen, Vestermarksvej 59 - Haurum 
(Vejen fra Haurum til Thorsø, drej ad anden grusvej på venstre hånd, mod vindmøllen) 

Vi håber på en spændende sæson i skolebigården med både flittige bier, god bi-snak og ny 
inspiration til både nye og gamle biavlere.

Venlig Hilsen - Bestyrelsen i Hammel & Omegns Biavlerforening

Formand Kurt Eriksen 86 96 35 39.
Kasserer Ole Jørgensen 86 96 64 22.
Torben Nielsen 86 96 24 71. 
Kristian Jensen 86 94 46 94. 
Henrik Bentzen (suppleant) 86 96 43 25.
Peter Iversen, 86 96 96 92, Hedehusvej 85, 8450 Hammel 


