
Nyhedsbrev maj 2001

Kære medlem  
Langt om længe begynder vejret at ligne forår. Bierne er også blevet lidt flittigere. Til gengæld 
lægger Biavlerforeningen op til et stille 2001.

På generalforsamlingen i januar besluttede vi hente inspiration udefra. I stedet for at arrangere vores
egne møder, så kan vi deltage i en anden forenings møder. Det skete i erkendelse af, at der kommer 
meget få til de lokale møder. Vi ved ikke om det skyldes, at møderne er for kedelige, at medlemmer 
ikke har behov for møder eller noget helt tredje.

Derfor har vi spurgt og fået ja fra Silkeborg Biavler Forening til at deltage i deres møder. 

Programmet fra SBF’s møder er med i dette nyhedsbrev. Bestyrelsen synes, at foreningens 
medlemmer skal tage godt i mod tilbuddet og møde flittigt op i Silkeborg. Der er jo også mulighed 
for at arrangere fælleskørsel, hvis man vil spare lidt på de dyre benzin-dråber.

På næste generalforsamling må vi så vurdere, om ordningen har været god eller dårlig.

Vi holder dog et enkelt møde. Det er den 19. maj, hvor Flemming Thorsen i Gjern vil vise frem i 
sine stader og fortælle om opgaverne lige nu - Husk renvasket bitøj.

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.
Finder vi på andre aktiviteter i løbet af sommeren, får du besked via Tidsskrift for Biavl eller pr. 
brev.

Nye biavlere
Biavlerforeningen er selvfølgelig stadig parat til at tage sig af nye biavlere - de skal bare ringe til
formanden, som vil sætte dem i kontakt med en erfaren biavler, som kan hjælpe med de første 
erfaringer.  Hvis der kommer flere nye biavlere end bestyrelsen kan holde styr på, regner vi med at 
tage kontakt til de øvrige medlemmer og bede om hjælp til den opgave.

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 8 deltagere. Kurt Eriksen blev genvalgt 
til formand. Torben Nielsen og Kristian Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Henrik Bentzen og 
Flemming Thorsen er også fortsat henholdsvis suppleant og revisor.

Den store diskussion var om aktiviteterne i foreningen fremover. Nogle spåede foreningen en 
langsom  død i løbet af fem år. Alle var enige om at tilpasse aktivitetsniveauet til medlemmernes 
aktivitet.



Hjemmesiden på internet
Biavlerforeningen har sin egen hjemmeside på internet. Adressen er www.oles-service.dk/bi . Hvis 
du har nemmere ved at huske og skrive www.biavl.dk/hammel, så ender du samme sted med den 
adresse. 

Siden informerer om biavlerforeningen og arrangementerne.  Forsiden rummer information om de
næste møder. 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, får du besked, når der er ændringer på siden.

Kalenderen
Lørdag 19. maj kl. 14. - Besøg hos foreningens tidligere formand, erhvervsbiavler Flemming 
Thorsen,
Skovbakken 8, Gjern,. Han vil fortælle om sin biavl og opgaverne lige nu. Husk rent bitøj

Kalender Silkeborg Biavlerforening -  Sommeren 2001.
Skolebigården ligger ved Fritidsgården Harsnaplundvej 7-8, Gødvad , 8600 Silkeborg  Der kan ske
ændringer i dagenes gøremål, pga., biernes udvikling vejr og vind m.m. Hvis der ikke står andet er 
det
onsdage aftner og undervisningen  starter kl. 18.30.

09.05 -     Vi kikker til bierne og sætter voks på rammer. Underviser: Ole Hermandsen

16.05 -     Er der plads til udvidelse?  Underviser: Ole Hermandsen

23.05 -     Gir det honning eller hvad? Underviser: Ole Hermandsen

30.05 -     Eftersyn evt. udvidelse. Underviser: Kim Hasager

06.06 -     Vi vurderer, hvor meget honning vi kan slynge næste lørdag  Underviser: Kim Hasager

Lørdag 09.06 kl. 9.00 - 
Vi holder store slyngedag. Borgerne i kommunen bliver inviteret til at se og smage og forhåbentlig 
købe noget honning med hjem. Underviser: Kim Hasager

Mandag d. 11.06 - Vi besøger Svend Sejr i Brabrand, men mødes først i Galten og ser en af hans 
bigårde. Vi mødes ved (AAG) Foderstoffen i Galten kl. 19.00.

13.06 -     Vi ser på muligheden for at lave dronninger og gør nogle forberedelser. 
Underviser: Hans Erik Schmidt

20.06 -     Dronningeavlen er nu i gang, og hvad så?  Underviser: Hans Erik Schmidt
           
27.06 -     Dronningeavlen afsluttes og der laves småfamilier.  Underviser: Hans Erik Schmidt

04.07 -     Små og store bifamilier tilses. Underviser: Peter Jørn Kristensen

Fredag d. 06.07. - 
Hyggeaften hos Kim Hasager i Dallerup. Kim er vært ved flutes og salatbar samt grill. (Der er 
snobrød til børnene) Sørg selv for kød til grillen og drikkevarer. Tag konen , børnene, og kæresten 
med. Grillen tændes kl. 18.00. Af hensyn til salat m.m. må i gerne give Kim et prej hvis I kommer. 



Husk for en sikkerheds skyld bisløret.
            
11.07 -     Bifamilierne tilses. Underviser: Ole Hermandsen
            
18.07 -     Bifamilierne tilses. Underviser: Ole Hermandsen

25.07 -     Sommerhonningen slynges og vi begynder at fodre. Underviser: Peter Jørn Kristensen

01.08 -     Der skal nu varroabehandles med myresyre og de 3 bedste bifamilier køres på lyng. 
Undervisere:
Jørgen Sørensen og Knud Erik Nielsen

08.08 -     Vi fodrer bierne. Underviser: Kim Hasager
15.08 -     Vi fodrer bierne underviser: Kim Hasager
22.08 -     Varroa- bekæmpelse igen med myresyre Underviser: Jørgen Sørensen
05.09 -     Bierne tages hjem fra lyng, der slynges lynghonning. Bierne fodres. Varroa-bekæmpelse 
af
lyngbier. Underviser: Knud Erik Nielsen og Jørgen Sørensen
29.09 -     Der varroa-bekæmpes med Mælkesyre  Underviser: Jørgen Sørensen
Lørdag d. 13.10 - Varroa-bekæmpelse med oxalsyre drypning. Underviser: Jørgen Sørensen
   Skolebigården lukker.

Medhjælpere og undervisere i skolebigården: Peter Jørn Kristensen, Åge Hansen, Jørgen Sørensen, 
Ove
Rasmussen, Egon Laursen, Ole Hermandsen, Knud Erik Nielsen, Kim Hasager 

Årets Sommerudflugt i Silkeborg Biavler Forening
Turen går til Mjødbryggeriet i Blåhøj , hvor vi får smagsprøver til vores medbragte rundstykker.
Bryggeriet laver 7 forskellige slags mjød og bruger hvert år mellem 30-35 tons honning. Der bliver
mulighed for at købe mjød med hjem. Turen går videre til erhvervsbiavler Gunna Borg, Hoven, som
har 300 bifamilier i Da-Dant , og i øvrigt laver alt sit materiel selv. Han har også lige lavet nyt 
slyngerum. Vi fortsætter turen til Astrup Kro, hvor der er bestilt Dagens middag med dessert 
( Dansk Bøf + dessert ) á 75 kr. + drikkevarer. 
Her mødes vi med Kommunalpolitiker Jens Vestergaard, som er formand for teknisk udvalg. Han 
som vil fortælle om projektet med Skjern Å , om at få den ført tilbage til sine gamle folder. Vi kører 
også ud og ser på åen og dens snoninger.
Afslutningsvis besøger vi erhvervsbiavler og sygdomsinspektør, Jens Smith, Skjern, som har 150
bifamilier i 12 x 10 huse. Han har også lavet nyt slynge rum og opbevaringsrum til honning og 
materiel. Eftermiddagskaffen nydes i Jens Smith's have, og turen går herefter hjem.

Lørdag d. 30. Juni - start: Kl.8.00 Bus fra Skolebigården i Gødvad. 
Turen slutter samme sted ca. kl. 19.00.

Pris pr. deltager ved 30 tilmeldte 175.00 Kr. + middag på kroen.
Pris pr. deltager ved 40 tilmeldte 125.00 Kr. + middag på kroen.
 Børn betaler halv pris for turen, og kan evt. bestille noget andet på kroen. Foreningen tager 
rundstykker med til formiddags kaffen. Vi håber på god opbakning og et godt vejr. Det bliver en tur 
hvor man kan se hvordan det også kan gøres, når biavl bliver taget helt alvorlig. Turen henvender 
sig til både begyndere som gamle biavlere. Tilmelding og betaling på 100,00 Kr. senest 16. juni til 
bestyrelsen. 

Silkeborg Biavler Forenings bestyrelse



Formand Knud Erik Nielsen, Mollerup Bygade 25, 8600 Silkeborg 86 84 16 61
Næstformand Kim Hasager, Dallerup Kirkevej 50, 8641 Sorring 86 95 74 88
Kasserer Peter Jørn Kristensen, Visbyvej 12, 8600 Silkeborg 86 81 68 78
Sekretær Lone Rosenkvist, Bøllingsøgårdsvej 11 d. 8600 Silkeborg 86 86 75 28
Bestyrelsesmedlem Kim Andersen, Anebjergvej 10, Linå, 8600 Silkeborg 86 84 15 96

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 


