
Nyhedsbrev november 2005

Kære biavler – hermed et lille nyhedsbrev med indkaldelse til generalforsamling, samt girokort til at
betaling af kontingent for 2006.

Generalforsamlingen er tirsdag den 24 januar 2006 kl. 19.00 på Haurum-Sall Skole.  (Sæt kryds i 
kalenderen nu. Vi ved, at der er lang tid til.)

Kontingent
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 15.11.

Skynd dig at betale, det er lettest for alle parter – og du er sikker på at få tidskriftet til tiden næste år.

Du skal i alt betale 645 kroner. De 615 er til Danmarks Biavlerforening. Vores lokale kontingent er 
30 kr. for 2006.

Nye bifamilier og nye biavlere
I løbet af 2005 fik vi hjulpet et par ny biavlere i gang og set på bier hos dem, der kom i gang i 2004.

Også i 2006 vil vi prøve at hjælpe nye biavlere med at komme i gang. Hvis du kender nogen,  der 
har mod på vores stikne hobby, så giv besked. Et godt sted at starte er begynderkursus, som efter al 
sandsynlighed vil foregå i Silkeborg med Rasmus A. Rasmussen som lærer.

Foreningen får i 2006 mulighed for at hjælpe et par biavlere både med billige familier og stader.

Østjysk samarbejde
Også i 2006 kommer der foredragstilbud fra MØB – samarbejdet mellem de østjyske 
biavlerforeninger. 
Foredragene er endnu ikke færdigplanlagte, så holdt øje med Tidsskrift for Biavl.

Klintholm
Vi har stadig bigården ved Klintholm. I 2005 holdt vi et par honningshøst naturture, som måske 
ikke var det helt store tilløbsstykke, men til gengæld præsterede vi at at se til bier i styrtende 
regnvejr og slynge honning udendørs.  Men selvom der ikke er mange med, blev alle deltagere 
klogere på bier og honning.

I 2006 har vi planlagt lignende naturture den lørdag den 10. juni og onsdag den 2. august.

Hjemmeside
På foreningens hjemmeside www.biavl.dk/hammel kan du læse lidt mere om årets arrangementer og
se et par billeder derfra.

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 24. januar 2006 kl. 19

Haurum-Sall Skole, Skolevangsvej 12, Sall

 

Dagsordenen er i følge vedtægterne:

            1) Valg af dirigent

            2) Bestyrelsens beretning

            3) Fremlæggelse af regnskab og budget

                4) Bestyrelsens forslag og planer for år  2003 samt kontingentfastsættelse

            5) Forslag fra medlemmerne

            6) Valg af formand

            7) Valg af bestyrelse og suppleant

            8) Valg af revisor

            9) Eventuelt

 Med venlig hilsen bestyrelsen i Hammel & Omegns Biavlerforening
 
  


