
Nyhedsbrev maj 2000 

Kære medlem 

Nu er bierne begyndt at summe rundt og lede efter de bedste nektarkilder. Du kan bruge 
biavlerforeningens arrangementer til snuse lidt rundt og finde gode kilder til råd og tips om, 
hvordan du takler bierne.

Vi lægger op til en ny sæson, hvor vi fortsætte i skolebigården, som vi plejer. Kalenderen er 
suppleret med et par besøg hos lokale biavlere. Blandt andet vil Flemming Thorsen i Gjern bruger 
en eftermiddag på at vise, hvordan han opformerer bifamilier. I august skal vi på lyngtur, for at se 
på og høre om at hente lynghonning.

Vi har vedlagt katalog fra materielforhandler Poul Erik Sørensen. Han har sponseret udsendelsen af 
nyhedsbrevet.

HUSK vores hjemmeside - og at du kan stå der som bla. honningsælger eller sværmfanger.

Startskuddet for sæsonen lyder lørdag den 6. maj, hvor vi mødes i skolebigården. Vi skal se, 
hvordan bierne har overlevet vinteren, samt - forhåbentlig - give dem lidt mere plads til yngel og 
velsmagende forårshonning. 

I øvrigt er honning fra Oles bier (og dermed fra bierne i skolebigården) blevet undersøgt. Der er 
ikke fundet bipestsporer i honningen.

Til møderne i skolebigården må du i år selv sørge for kaffe, te, eller hvad du nu foretrækker. Og 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 er der blevet 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 - også selvom fundet af trakemider i danske 
bier giver lidt sorte skyer i horisonten (Læs mere om den miden, og hvordan vi sandsynligvis 
allerede holder den væk fra vores bier i Tidsskrift for biavl nr. 4 - 2000)

Vi håber på, at der også i år kommer nye biavlere til foreningen. Hvis du kender interesserede, så 
kontakt en fra bestyrelsen - eller tag dem med til møde i skolebigården. 

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.

I øjeblikket kan følgende syne bier: Ole Jørgensen (86 96 64 22) og Flemming Thorsen (86 96 64 



22).

Generalforsamling

Sidst i januar havde vi en hyggelig generalforsamling med 10 deltagere. Kurt Eriksen blev genvalgt 
til formand. Peter Iversen og Ole Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen. Henrik Bentzen og 
Flemming Thorsen er også fortsat henholdsvis suppleant og revisor.

Formanden nævnte i sin beretning, at vi er tæt på at komme under 25 medlemmer. Kommer vi 
under 25 medlemmer mister vi vores stemme på Danmarks Biavlerforenings 
Hovedgeneralforsamling. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at blive flere i foreningen.

Lokalforeningskontingentet blev sat op fra 35 til 50 kr. for 2001

Hovedgeneralforsamling

Kurt Eriksen har skrevet følgende lille referat fra Hovedgeneralforsamlingen, som blev afholdt i 
Ribe:

"Et af hovedpunkterne var medlemskontingentet. 99-regnskabet viste et underskud på 149.334. 
Underskuddet er kommet af den massive medlems nedgang og manglende støtte fra E U. 
Statstilskuddene er faldet med 221.756 kr. Det er en hel del på års plan for en så lille forening som 
os, der kun har 4100 medlemmer. 

Får vi ikke sat kontingentet op, går vi konkurs i løbet af tre år, hvis vi bliver ved med at dække 
underskuddet ved at tage af de likvide beholdninger. De er nu på 2.657.558 kr. Foreningen har 
dækket underskuddet ved at tage af de likvide midler de seneste tre år. Det blev besluttet, at det vil 
man ikke blive ved med.

Det kan også være, vi andre mangler den viden om regnskab, som man skal have for at kunne se, 
om det er rigtig. Men vi vælger at stole på dem.

Der var et forslag fremme om gradueret medlemskab. Det vil sige, at man betaler et fast beløb, plus 
en pris pr. stade man har. Det blev meget kraftig nedstemt, da man ikke kunne lægge budget efter 
det. Man kunne også sænke aktivitetsniveauet og stille nogle af forsøgene i bero. Det ville man 
heller ikke. Man kunne også fyre en af de ansatte, men da det var gjort i efteråret, så man ikke det 
som en løsning på problemet

Lønudgiften til den daglige leder er nede på det halve af, hvad det skulle være, da han er blevet 
præsident for Apimondia og får honorar derfra. Men efter en del snak fra talerstolen blev der 
fremsat et forslag om at forhøje kontingentet med 95 kr.

Det vil sige, at vi får et kontingent på 415 kr. plus det lokale medlemskab (Kontingentet i HBF 
bliver i alt 465 eller 470 kr. for 2001. Den sidste femmer skyldes en mulig pristalsregulering, som 
kontingent plejer af få fra DBF). Det blev sat til afstemning og blev vedtaget med stor tilslutning .

Jeg ved godt, at det er meget, men ser man på prisen for at være med i andre foreninger, er det ikke 
så slemt.

Vi har et godt blad og en god konsulent ordning, som alle kan benytte sig af.

Det kan godt være, at du syntes, det er en dårlig løsning, og vi mister medlemmer på det, men det er



den risiko, vi må løbe. Vi kan ikke blive ved med at tære på kapitalen.

Mit ønske til dig er: Tag godt mod den stigning, der kommer til efteråret og lad os vende det 
negative til positive, få et fortsat godt samarbejde og bevare Danmarks Biavlerforening.

For Dansk honning er et godt produkt og skulle gerne blive ved med at være det."

Der kommer et mere detaljeret referat i Tidsskrift for biavl. Der kan du læse om det nye 
medlemskab, som man kalder for erhvervsgruppen. 

Hjemmesiden på Internet

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

Siden skal informere om biavlerforeningen og vores arrangementer. På forsiden møder du altid 
information om det næste møde. Så der kan du altid tjekke om vi har noget specielt på programmet.

Her kan du også læse hele referatet fra generalforsamlingen og referater af bestyrelsesmøder.

Hvis du sender en mail til pibb@image.dk, så kan du få besked, hver gang der sker ændringer på 
hjemmesiden

Bier til salg: Peter Iversen, 86 96 96 92, (pibb@image.dk) har nogle bifamilier til salg. 

Kalenderen

Skolebigården - Lørdag 6. maj kl. 14.

Besøg i bigård - Onsdag den 17. maj kl. 18.30 - Thomas Østerby, Glesborgvej 20, Skjød viser sin 
bigård

frem og fortæller om, hvordan han tager sig af sine bier. 

Skolebigården - Lørdag 27. maj kl 14.

Skolebigården - Torsdag 8. juni kl. 18.30.

Skolebigården - Lørdag 24. juni kl. 13. - Herfra tager vi videre til foreningens tidligere formand 
Flemming Thorsen, Skovbakken 8, Gjern, så vi er hos ham 14.30. Han vil fortælle om, hvordan 
man laver små nye bi-familier. Husk en renvasket bidragt. Flemming tager ingen chancer med 
bipest.

Skolebigården - Lørdag 8. juli kl. 14.

Skolebigården - Lørdag 22. juli kl. 14.

Skolebigården - Lørdag 5. august kl. 14. Om varroabehandling

Udflugt - Søndag 20. august kl. 14. Fælles afgang fra In-Side til hedetur. Turen går til Kongenhus. 
Her vil Mogens Kildehøj fortælle om sin lyngbiavl, samt fortælle om området. Medbring selv 
kaffekurv, så finder vi en lun plet og hygger os med en kaffetår. 



Skolebigården - Lørdag 26. august kl. 14: Efterårseftersyn

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 (kurt.eriksen@image.dk), 86 96 35 39. 

Kasserer Ole Jørgensen (olej@image.dk) 86 96 64 22.

Torben Nielsen 86 96 24 71. 

Kristian Jensen (post@alusnedkeren.dk) 86 94 46 94. 

Suppleant Henrik Bentzen (hvb-bb@teliamail.dk), 86 96 43 25.

Peter Iversen, (pibb@image.dk) 86 96 96 92, Hedehusvej 85, 8450 Hammel 


