
Nyhedsbrev 
Oktober 2011

Fra Hammel & Omegns Biavlerforening
Kære biavler 

Dette nyhedsbrev skal minde dig om 
• Sensorik-aften den 26. oktober, hvor du får sat ord på smagen af honning – og kan deltage i 

dysten om at have egnens bedste honning.
• at foreningen holder generalforsamling torsdag den 26. januar 2012. 
• kontingentbetalingen 
• kurser for biavlere
• oxalsyrebehandling

Sådan smager honningen og hvem har egnens bedste honning 
Vi kan nemt blive enige om at honning smager godt og sødt, men hvordan skal vi lige beskrive 
forskellen på, hvordan to slags honning smager. 

Torben Nielsen fra Bryrup er en af Danmarks Biavlerforenings uddannede honningsmagere og vil 
fortælle om kunsten at smage på honning til arrangementet:

Sensorik og honningsmagning
26. oktober kl. 19 - Gjern Kultur- og Idrætscenter

Tag din bedste honning med
Når Torben Nielsen har sat ord på honningsmagen og fortæl om hvordan man udnytter sine egne 
smagsløg og lugtesansen, så skal deltagerne kåre egens bedste honning. 

Arrangementet er lavet i samarbejde med Silkeborg og Omegns Biavlerforening. Som regel er det 
hele familien, der nyder den gode honning, så hele familien er velkommen på smagedagen.

Skal man deltage i konkurrencen skal man medbringe et bæger/glas honning uden etiket.

Undervejs bliver der serveret kaffe og franskbrødmadder med honning. 

Derfor koster det 50 kr. at deltage.

Tilmelding senest mandag den 24. oktober kl. 20. Tilmeld dig ved at sende en mail til foreningens 
formand, Helge Kromann, ighk@pc.dk



Oxalsyrebehandling i skolebigården
Lørdag den 12. november kl. 10
Behandling med oxalsyre mod varroamider bliver gennemgået. Årets kursister får udleveret 
oxalsyre til behandling af op til 10 bifamilier, samt engangssprøjte til dosering af oxalsyren. 
Virkelig dårligt vejr kan betyde aflysning.

Tilmelding på forhånd til flemt@fiberpost.dk eller fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 86 87 51 63. 

Tilmeldte kursister får gratis syre, engangssprøjte og handsker udleveret. Man kan efter mødet gå 
hjem og behandle sine egne bier.

Lørdag den 12. nov. 2011 kl. 10.00 i skolebigården, Vadstedvej 110, Hammel. 

Generalforsamlingen er fastlagt til 

torsdag den 26. januar 2011 kl. 19.00 
på Frijsendal Friskole (den tidligere Haurum-Sall Skole), Skolevangsvej 12, Sall

Dagsordenen er 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Bestyrelsens forslag og planer for år 2012 samt fastlæggelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af formand (Helge Kromann er på valg)
7. Valg af bestyrelse og suppleant (Poul Fjeldsted og Nils Risager er på valg som 

bestyrelsesmedlemmer. Hans Jørgen Poulsen er på valg som suppleant)
8. Valg af revisor (Flemming Thorsen er på valg)
9. Eventuelt

Det er på generalforsamlingen, du kan få indflydelse på hvilke aktiviteter, der skal være i det 
kommende år. 

Udover paragrafferne og planlægning af det kommende år er der plads til at komme med årets 
bedste bi-historie og udveksle gode og dårlig erfaringer fra den forgangne sæson. I dagens 
anledning kommer der kaffe, kage og søde honningmadder på bordet.   

Kontingentbetaling
Også i år er det PBS, der sender kontingentopkrævning ud. Det sker i slutningen af oktober.  Det er 
gratis for foreningen at få kontingent-opkrævningen sendt ud via PBS, men vi får ikke mulighed for 
at vedlægge et nyhedsbrev. Du får til gengæld mulighed for at få betalt automatisk over PBS

Parat med begynderkursus
Også i 2012 vil der stå begynderkursus på programmet.  Kurset er både for kommende biavlere, 
nystartede biavlere og biavlere, som har brug for at få genopfrisket deres viden. 

Først en dosis teori og så ud og have fingrene i bierne. Dermed bliver teorien tæt opfulgt af praktik i 
bigården. 
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Hvis du har mødt potentielle biavlere, der lige har brug for fagligt input og nogle praktisk erfaringer 
for at komme i gang, så giv dem en opfordring til at tage med på begynder-kursus. 

Mere information og tilmelding hos: 
- Flemming Thorsen, flemt@fiberpost.dk - tlf. 20 26 15 63
- Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com - tlf. 23 21 89 94 

Forsættere får genopfrisket viden 
Også deltagerne i dette år begynderkursus får mulighed for at opfriske bi-kundskaberne blandt 
andet i skolebigården.

Nu har vi droppet brevene 
Efterhånden har mange af foreningens medlemmer e-mail.  Derfor sender vi fremover nyhedsbreve, 
indkaldelser til generalforsamlinger og lignende ud pr. mail. Hvis vi ikke har en mailadresse på dig, 
får du selvfølgelig stadig nyhedsbrevet med posten.
     Hvis du har fået en e-mailadresse eller har udskiftet din e-mail, så send lige den nye adresse til 
peterivers@gmail.com og kom på listen.

Hjemmesiden
Du kan følge med i hvad der sker i foreningen på vores hjemmeside www.biavl.dk/hammel. Her 
kan du også finde bestyrelsens adresser, mødereferater, foreningens nyhedsbreve og hvem, der er 
medlem af foreningen. Hvis du sælger honning eller er interesseret i at fange bisværme, så har vi 
også en side, hvor du kan komme til at stå med kontaktoplysninger. Henvendelser om hjemmesiden 
til  Peter Iversen (se adresse mm. under bestyrelsen).
     Du kan også læse mere på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside www.biavl.dk. Her kan du 
finde mange nyttige oplysninger og bidrage til debat om biavl på DBFs forum. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Hammel & Omegns Biavlerforening

Formand: Helge Kromann, Eriksborgsvej 62, Grauballe, 8600 Silkeborg, 86 87 71 45, ighk@pc.dk
Joan Strange Nielsen - Sverigesvej 9, 8450 Hammel, 86 96 94 26, joansnielsen@gmail.com

Poul Fjelsted, Svostrupvej 23, 8883 Gjern, mobil 23 21 89 94 fjeldstedpoul@gmail.com
Niels Risager, Nørregade 69, 8382 Hinnerup, 86 91 19 92, niri@dk.ibm.com

Kasserer og sekretær: Peter Iversen, Hedehusvej 85, 8450 Hammel, 86 96 96 92, peterivers@gmail.com
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