
Nyhedsbrev maj 2002

Kære medlem
Frugtræerne blomstrer, mælkebøtterne er godt på vej og bierne summer mindst ligeså flittigt som 
sidste år. Hammel & Omegns Biavlerforening vil ikke summe særligt meget i 2002. 
Generalforsamlingen og bestyrelsen lægger op til et 2002, der bliver lige så stille som 2001.

På generalforsamlingen i januar havde foreningen efterlyst nye aktive medlemmer i bestyrelsen - 
De kom ikke.

Da vi ikke ønskede at nedlægge foreningen, forsætter vi på samme lave blus som 2001. Det vil sige,
at vi bidrager til MØB-arrangementer (MØB = Et samarbejde mellem en række midt- og østjyske 
biavlerforeninger om arrangementer), vi er blevet inviteret på besøg hos Flemming Thorsen, og så 
er foreningens medlemmer velkomne til skolebigård og arrangementer i Silkeborg Biavlerforening.
Desuden har vi taget konsekvens af den lave aktivitet og vores - i den sammenhæng - rigelige 
kassebeholdning. Næste år er lokalforeningskontingentet 0 kr.

Besøget hos Flemming Thorsen i Gjern er 15. juni. Han vil vise frem i sine stader, fortælle om 
opgaverne lige nu og vise, hvordan Carnica-bier udvikler sig. (Se længere nede). Du kan også læse 
lidt mere om sommerudflugt med MØB.

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

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

HUSK at du på vores hjemmeside kan stå som bla. honningsælger eller sværmfanger.

Respons til bestyrelsen
Det er svært at sidde i bestyrelsen og kloge sig på medlemmernes behov for aktivitetet. Derfor vil vi
være glade for kommentarer, ideer, forslag, skulderklap, opsange eller lignende, der fortæller din 
mening om behovet for aktivitet, om foreningen skal overleve på sigt, om det er helt fint med en 
billig lokalforening uden aktivitet eller ....
Ring, skriv, send en mail eller fortæl din mening på mødet hos Flemming Thorsen.

Nyt medlem af hovedbestyrelsen
Mens foreningen holder aktiviteterne i bund, har et af vores medlemmer fået mulighed for stor 
indflydelse på hovedforeningens arbejde. Det er Flemming Thorsen i Gjern, som på den seneste 
hovedgeneralforsamling blev valgt ind i hovedbestyrelsen.

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 7 deltagere. Kurt Eriksen blev genvalgt 
til formand. Peter Iversen og Ole Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen. Kristian Jensen ønskede at
træde ud af arbejdet. I stedet blev Jens Hedegaard valgt til bestyrelsen. Henrik Bentzen og 
Flemming Thorsen er fortsat henholdsvis suppleant og revisor.

Her følger et uddrag fra generalforsamlings referatet. Resten af referatet kan ses på foreningens 
hjemmeside.

Der var hverken forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Men en klar melding fra formanden om at
han ikke ønskede at fortsætte. Bestyrelsen havde peget på fire muligheder for foreningens fremtid

1) At finde en ny bestyrelse med ny gejst og energi
2) At foreningen fortsætter med samme beskedne aktivitetsniveau
3) Foreningen bliver sammenlagt med en anden forening
4) Foreningen nedlægger sig selv.

Det var helt klart, at der ikke var mødt nogen frem, der havde friskt mod på bestyrelsesarbejdet.
Efter en del diskussion blev det vedtaget, at foreningen fortsætter, men på lavt blus.

Måske er fremtiden en fælles østjysk forening - eller et MØB-samarbejde, der står for alle 
aktiviteter. Men tiden er ikke moden til det endnu, så vi venter med drastiske ændringer, til det er 
mere klart, hvor fremtiden peger henad.

Foreningen fortsætter også i MØB-samarbejdet. Her afløser Peter Iversen dog Kurt til 
planlægningsmøderne. Vi forsøger at indføre end ordning, hvor man betaler efter det aktuelle 
medlemstal i stedet for medlemstallet for året før.
Lokalkontingentet er fastsat til 0 kr - fordi der ikke er aktivitet i foreningen.

Sidste brev fra foreningen
Hvis du ikke har betalt dit kontingent, er dette sidste nyhedsbrev du får, medmindre du straks 
kontakter kasserer Ole og får klaret økonomien

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.

Venlig Hilsen - Bestyrelsen i Hammel & Omegns Biavlerforening
Formand Kurt Eriksen (kurterik@image.dk), 86 96 35 39.
Kasserer Ole Jørgensen (olej@image.dk) 86 96 64 22.
Torben Nielsen 86 96 24 71.
Jens Hedegaard, 86 96 84 24.



Suppleant Henrik Bentzen (hvb-bb@teliamail.dk), 86 96 43 25.
Peter Iversen, (pibb@image.dk) 86 96 96 92,
Hedehusvej 85, 8450 Hammel


