
Nyhedsbrev november 2004

Kære biavler – hermed et lille nyhedsbrev med indkaldelse til generalforsamling, samt girokort til at
betaling af kontingent for 2005.

Generalforsamlingen er tirsdag den 25 januar 2005 kl. 19.00 på Haurum-Sall Skole.  (Sæt kryds i 
kalenderen nu. Vi ved, at der er lang tid til.)

Danmarks Biavlerforening står igen i år for at styre girokort mm. Det er dejligt nemt for kasseren  
og ganske gratis for foreningen. Men det betyder, at girokortet skal betales allerede 25.11.

Du skal i alt betale 635 kroner. De 605 er til Danmarks Biavlerforening. Vores lokale kontingent er 
30 kr. for 2005. Det er samlet 135 kroner mere end sidste år. Stigningen skyldes først og fremmest, 
at regeringen har skåret en række tilskud til DBF væk.

Desuden har der været mere aktivitet i vores lokale forening end de tidligere år. Derfor har vi brug 
for det beskedne beløb i lokalkontingent.

Nye bifamilier og nye biavlere
I løbet af 2004 har vi opformeret nye bifamilier på Klintholm og hjulpet et par ny biavlere i gang og
et par gamle biavlere i gang igen.

Selvom det er gået rigtig godt, har det også kostet en del ressourcer fra et par enkelte i bestyrelsen.

Vi vil gerne forsætte på samme måde i 2005. Det kræver bare, at lidt flere er med til at løse 
opgaverne.

Østjysk samarbejde
I samarbejdet mellem de østjyske biavlerforeninger (MØB) stod vi i år for et meget velbesøgt 
arrangement i InSide med den daværende formand for DBF.

Til næste år er der planlagt tre MØB-arrangementer. (Der kommer mere om dem i tidsskriftet)

    12. januar - Vejlby Landbrugsskole - foredrag med Poul Bach Sørensen fra DBFs bestyrelse
    2. marts - Odder - foredrag med Seniorforsker Per Kryger (Henrik Hansens afløser)
    31. marts - Skanderborg - foredrag med Svend Haakon Jensen, som skrev årets arbejde i 
tidskriftet.
     

Klintholm
På samme måde som regeringen har skåret statens støtte til DBF væk, har Hammels ”regering” 
skåret naturvejlederne på Klintholm væk.

Vi er ved at aftale med kommunen, at bierne på Klintholm forsat kan stå der. Desuden har vi 
planlagt to naturture (11. juni og 3. august) begge med honningslyngning som tema.

Hjemmeside
I skrivende stund virker foreningens hjemmeside ikke. Den er blevet midlertidig hjemløs. Det finder
vi snarest en løsning på – og adressen vil fortsat være www.biavl.dk/hammel

Generalforsamling
 Kom med på generalforsamlingen og diskuter, hvad vi skal i 2005.



 Der er ledige pladser i bestyrelsen, men pladserne behøver ikke at blive besat.
Vi vil gerne være lidt flere, der giver en praktisk hånd til vores arrangementer, 
Men det vigtigste er, at så mange som muligt er med til at diskutere, hvad der skal ske fremover.
 Lige nu er det nogle få personer i bestyrelsen, der ret enerådigt bestemmer.

Generalforsamling
tirsdag den 25. januar
2005 kl. 19

Haurum-Sall Skole, Skolevangsvej 12, Sall

 Dagsordenen er i følge vedtægterne:

    Valg af dirigent
    Bestyrelsens beretning
    Fremlæggelse af regnskab og budget
    Bestyrelsens forslag og planer for år 2003 samt kontingentfastsættelse
    Forslag fra medlemmerne
    Valg af formand
    Valg af bestyrelse og suppleant
    Valg af revisor
    Eventuelt

Med venlig hilsen bestyrelsen i Hammel & Omegns Biavlerforening


