
Nyhedsbrev maj 2003

Hej biavlere
Nu er æbletræer, raps og mælkebøtter med til at pryde Danmark med smukke blomster, så hvis 
vejret er godt, har bierne nok at se til.

I biavlerforeningen bliver der også lidt at se til i den kommende sæson. Foreningen åbner 10. maj 
en bigård ved Klintholm Naturskole, hvor der i løbet af sommeren bliver et par arrangementer. Der 
er også mulighed for at besøge materielforhandler og dronningeavler Poul Erik Sørensen i Hårby. 
Og så holder MØB-samarbejdet sommerudflugt.

Siden sidst har bestyrelsen konstitueret sig med Flemming Thorsen som formand og Peter Iversen 
som kasserer. Desuden har foreningen stået for en vandretur ved Klintholm, hvor målet var at finde 
en placering til den kommende bigård.

Du får med dette brev katalog fra Poul Erik Sørensen. Han har til gengæld sponseret portoen.

Fejl i referatet
I referatet fra generalforsamlingen stod følgende "Regnskabet rummer betaling af et tilgodehavende
for år 2000, som egentlig skulle have været i 2000 regnskabet.". Det har nogen desværre 
misforstået. For at præcisere, så handler det om et tilgodehavende fra 2000 som først blev betalt i 
2002. Det burde have stået som et tilgodehavende i 2000-regnskabet. I stedet er beløbet på 
regnskabet i 2002, hvor pengene reelt blev betalt.

Arrangementer
Hvis der ikke er sat tidspunkt mm. på et arrangement, er det fordi det præcise tidspunkt ikke er 
fastsat endnu. Se foreningens hjemmeside www.biavl.dk/hammel den lokale presse eller Tidsskrift 
for biavl, hvor de præcise tidspunkter vil komme på, når vi har dem.

Lørdag den 10. maj kl 14 ved Klintholm Naturskole, Vadstedvej 110, Hammel
Der er fokus på bier og biavl over hele landet på "Biernes dag". I Hammel foregår det på Klintholm,
hvor foreningen sammen med naturvejlederne åbner en bigård. Fremover kan både 
biavlerforeningen og naturvejlederne vise bierne frem ved store og små arrangementer.
I dagens anledning byder foreningen på et glas mjød, et kig i bierne og børnene får mulighed for et 
videreudvikle et bi-produkt, når de ruller vokslys. Der bliver mulighed for selv at røre creme med 
bivoks i naturskolens lokaler.
Interesserede kan få mere at vide om livet i et bistaden, livet med et bistade i baghaven og om de 
mange måder, man kan forsøde livet med honning.
Da Klintholm er naturskøn og træerne har forårstøjet på, så opfordrer foreningen til at medbringe en
kurv med eftermiddagskaffen, hvis man vil nyde den i det grønne og måske få en sludder med andre
lokale biavlere..
Der er også mulighed for en travetur i den meget afvekslende område ved Klintholm.

Fredag den 23 maj. kl 19: Bakkegården Biavlscenter, Vestermarken 12, Hårby
Her viser Poul Erik rundt på virksomheden og fortæller om biavlsudstyr, voks-smeltning og 
valsning, dronningeproduktion og meget mere. Det er blandt andet Grønbæk Svostrup 
Biavlerforening, der står for arrangementet, men vi har fået lov at deltage her fra Hammel.

Søndag den 15. juni ved Klintholm Naturskole, Vadstedvej 110, Hammel
Her bliver der slynget honning fra den nye bigård for første gang. Det sker på stedet, så 



intereresserede kan følge processen lige fra afhentning af tavlerne til de gyldne dråber løber ude af 
slyngen. Naturvejlederne har i forvejen et natur-arrangement, som bliver koblet sammen med 
tilbuddet om at følge honningen fra stade til spand.

NB: Her har bestyrelsen ikke set sig ordentlig for i planlægningen. Samme dag er der 
sommerudflugt til Samsø, arrangeret af MØB-samarbejdet. Det kommer der mere om i næste 
nummer af Tidsskrift for Biavl.

Mandag den 28. juli ved Klintholm Naturskole, Vadstedvej 110, Hammel
Den aften slynger vi den sidste honning. Her vil Flemming Thorsen fortæller fremmødte biavlere 
om varroabekæmpelse/varroastrategier i praksis, men andre kan følge processen med at hente og 
slynge årets sidste honning.

Foreningen ønsker sig bidragter
I forbindelse med etableringen af bigård på Klintholm, vil det være rart, hvis mange kan komme til 
at se til bierne. Så har du en bidragt (også i børnestørrelse), som ikke bliver brugt mere, er det en fin
gave til foreningen.

Venlig hilsen fra bestyrelsen


