
Nyhedsbrev marts 2003

Hej biavlere
Det flotte forårsvej har sat godt gang i bierne. Men det betyder også, at foderreserverne svinder 
hurtigt ind. Så husk nu at holde øje med, at der er nok foder i tavlerne, ellers må du ofre en portion 
sukkervand på bierne, så tit som de nu har behov for det.

Nyhedsbrevet er denne gang en invitation til at se og høre om overvejelserne, når man skal placere 
en bigård.

Desuden kan du læse referat af generalforsamlingen, hvor bestyrelsen fik tilført nye kræfter og der 
var enighed om at forsøge at opbygge en bigård på Klintholm Naturskole.

Har du ikke betalt kontingent, skal du skynde dig at finde girokortet frem og få det betalt, ellers er 
det slut med både Tidsskrift for Biavl og nyhedsbreve fra den lokale biavlerforening.

Hvor skal bigården være
Lørdag den 12. april kl. 13.30-15 - Klintholm Naturskole, Vadstedvej 110, Hammel

I samarbejde med naturvejlederne på Klintholm Naturskole arbejder foreningen på at få opstillet en 
bigård på Klintholm. Bigården skal åbner på Biernes Dag den 10. maj.

Inden staderne skal placeres, skal vi finde det helt rigtige sted, som både giver bierne gode 
muligheder og som tager hensyn til områdets øvrige brugere.

Det vil vi gøre lørdag den 12. april. På en rundtur i området vil vi se på og diskutere mulighederne, 
når der både skal tages hensyn til bier, biavlere og andre brugere af stedet.

Alle er velkomne til at deltage i turen.

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.

MØB-møder
Biavlerforeningen er forsat med i samarbejdet med de østjyske biavlerforeninger.

Her er aftalt sommerudflugt til Samsø den 15. juni. Turen bliver nærmere omtalt i Tidskrift for 
Biavl.

Venlig hilsen fra bestyrelsen


