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Nyhedsbrev maj 2008 

fra Hammel & Omegns Biavlerforening 
 
Hej biavlere 
I maj er der fuld fart på blomsterne og bierne har travlt. Forhåbentlig når familierne at blive stærke 
nok til at samle honning fra blomsterpragten i maj og juni. Husk at give dine bier plads nok til at 
udvikle sig. Det kan gå rigtigt stærkt og allerede 7. maj var der en dansk biavler, der havde sin 
første sværm.  
     Hvis du har haft usædvanlig mange døde bifamilier, så husk at du ikke er alene om det. Mange 
danske biavlere har haft store vintertab. 
     På trods af det håber biavlerforeningen på livlig summen om biting i løbet af året. Især i løbet af 
juni måned, hvor foreningen står bag tre arrangementer. Her i nyhedsbrevet kan du læse   

• om biavlskursus  
• at nye biavlere passer bierne på Klintholm  
• hvornår Flemming fortæller om dronningeavl   
• at foreningen besøger Hadsten og Omegns Biavlerforening 
• at vi inviterer til naturtur med honningslyngning og guidet tur i skoven ved Klintholm  
• at  man nu kan være medlem i lokalt uden at være medlem af Danmarks Biavlerforening 
• referat fra generalforsamling 
• kalender 

 
Vi har vedlagt 2008-katalog fra  Poul Erik Sørensen i Hårby. Han har til gengæld betalt portoen. 
Husk at du kan følge aktiviteterne, finde bestyrelsens adresser og meget mere på foreningens 
hjemmeside www.biavl.dk/hammel. 
 
Discountmedlemmer 
På årets generalforsamling blev det besluttet, at man fremover kan være medlem af foreningen uden 
samtidig at være medlem af Danmarks Biavlerforening. Det koster beskedne 50 kroner at være 
medlem lokalt. Til gengæld får man hverken bibladet, ret til at bruge DBF’s etiket, mulighed for 
telefonrådgivning i DBF og man er ikke med i den fælles ansvarsforsikring – så det er et discount-
medlemsskab. Målet med den nye ordning er at holde kontakten til de biavlere, der ikke ønsker at 
være medlem af DBF, uanset grunden til det. Bestyrelsen anbefaler dog klart, at man er medlem i 
DBF.  
  
Naturtur 
DBF har arrangeret en landsdækkende honning og jordbær-dag lørdag den 21. juni, hvor man 
mange steder kan få lov at dyppe nyhøstede jordbær i nyslynget honning.  
 
Hammel & Omegns Biavlerforening står den dag bag en naturtur fra Klintholm. Her kan 
interesserede mere end bare dyppe jordbærrene. De kan selv få lov at slynge honningen og se, 
hvordan den bliver taget fra bierne.  
 
Desuden vil Claus Ole Madsen, tidligere naturvejleder ved Hammel Kommune være guide på en tur 
rundt i den smukke skov ved Klintholm. Her vil han fortælle om fugle, planter og geologien i 
området.  
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Biavlere på kursus  
Foreningen er medarrangør af  begynderkursus i Silkeborg. Her har Rasmus Rasmussen undervist 
17 nye eller nystartede biavlere fra en stor del af Jylland i kunsten at holde bier.   
 
Nye biavlere passer bier på Klintholm 
Nogle af deltagerne på begynderkurset når ikke at få deres egne bier i år. De får i stedet tilbudt at 
hjælpe med til at passe bigården på Klintholm, så de kan holde deres nye færdigheder ved lige. Hvis 
andre af foreningens medlemmer er interesserede i at deltage, skal man kontakte Rasmus 
Rasmussen. (Se adresse + telefon + mail længere nede) 
 
Dronningeavl – især for nye biavlere. 
Flemming Thorsen inviterer indenfor onsdag den 4. juni, hvor han vil fortælle om dronningeavl. 
Mødet er især for nye biavlere, men selv garvede biavlere kan hente ny inspiration den aften.  
 
Møde med Hadsten og Omegns Biavlerforening 
Med den nye store kommune er der pludselig to biavlerforeninger i kommunen. Bestyrelsen synes 
det kunne være hyggelig at hilse på nabo-biavlerne, så vi holder en fælles aften med vores naboer, 
hvor der står bisnak, kaffedrikning og bi-kigning 
     Vi mødes i Hadsten-folkenes skolebigård tirsdag den 10. juni kl. 19. Se vejbeskrivelser i 
kalenderen nedenfor. 
 
MØB-møder kommer igen til vinter 
Der har ikke været holdt møder i MØB-samarbejdet i denne vinter, men næste vinter kommer der 
igen tilbud om foredrag i MØB-samarbejdet. I øvrigt er man altid velkommen til at deltage i møder 
i Århus Biavlerforening. 
 
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 
Rasmus Rasmussen - Vester Marksvej 3, Haurum, 8450 Hammel, 86 96 44 71, rar-haurum@post.tele.dk 
Michael Ammitzbøll Nielsen , Damkærvej 2 8462 Harlev J, 86 94 18 60,  fredag.13@stofanet.dk 
Poul Fjelsted, Svostrupvej 23, 8883 Gjern, 44 97 44 78,  poulfjeldsted@mail.dk  
Kasserer og sekretær: Peter Iversen, Hedehusvej 85, 8450 Hammel, 86 96 96 92,  peterivers@gmail.com 
Suppleant: Joan Strange Nielsen - Sverigesvej 9 8450 Hammel, 86 96 94 26, jo@wavin.dk 
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Kalender 
 
Onsdag den 4. juni  kl. 19: Dronningeavl for nye biavlere 
Flemming Thorsen viser frem i sin dronningeavl og fortæller om, hvordan man selv kan lave 
dronninger til husbehov.  
Flemming  bor Skovbakken 8, 8883 Gjern, 86 87 51 63 
 
Tirsdag den 10. juni kl. 19: Besøg i Hadsten og Omegns Biavlerforenings skolebigård. 
Hadsten-folkene har inviteret indenfor i deres skolebigård, så vi kan få lidt nabo-snak, bi-snak og 
måske kommune-snak. Du skal selv medbringe kaffe. 
 
Hadsten-folkenes skolebigård ligger ved Vesterskovvej. Når man kommer fra Hammelvej mod 
Hadsten, kan man lige før Hadsten dreje til venstre ad Vesterskovvej. Her skal du finde en lille 
skråvej ved en rideskole og køre ind af den, til du finder bigården, der ligger lige efter en 
spejderhytte. Hvis det giver kvaler, så har formanden,  Kjeld Pedersen, lovet at have sin 
mobiltelefon åben ved 19-tiden. Han har nummer 29 86 24 80.        
 
Lørdag den 21. juni – Naturtur – Honningslyngning på Klintholm – Jordbær og honningdag 
I anledning af den landsdækkende jordbær/honningdag holder vi naturtur på Klintholm. Dagens 
starter med en vandring i skoven omkring Klintholm, hvor tidligere naturvejleder Claus Ole Madsen 
fortæller om fugle, planter og geologien i området. Derefter høster vi honning i foreningens bistader 
og slynger honningen. Deltagerne får så lov at smage på den flydende delikatesse og chancan for at 
smage den sammen med nye jordbær. 
Klintholm, Vadstedvej 110, Hammel kl. 13.00 – 16.30 
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Referat af generalforsamling i Hammel & Omegns Biavlerforening  29.01.08 
 
Der var 11 deltagere til generalforsamlingen (Heraf tre der ikke var medlem af foreningen, men 
forhåbentlig bliver de det) 
 
Valg af dirigent  - Flemming Thorsen påtog sig at dirigere mødet.  
Bestyrelsens beretning  - Rasmus Rasmussen berettede på bestyrelsen vegne. Han kom blandt 
andet ind på  

• undersøgelse af mulighed for at etablere en egentlig bigård, hvor foreningens medlemmer 
kunne have bier. Frijsenborg kunne pege på en mulighed, men stillede en række betingelser, 
som vi ikke ønskede at opfylde.  

• At Rasmus Rasmussen i april overtog formandsposten, da Flemming Thorsen fik konstateret 
kræft. (Det har han heldigvis nu fået bugt med).  

• Møder for nye biavlere bla. hos Peter, på Klintholm, hos Joan og hos Rasmus  
• Åben honningslyngning på Klintholm var igen en rimelig succes og igen kunne vi fortælle 

folk fra Hammel om biernes liv og honningens kvaliteter.  
• Deltagelse i formandsmøde  

 
Bestyrelsen har foreslået natur-aftentur på Klintholm i maj sammen med tidl.naturvejleder, samt 
naturtur med honningslyngning i juni. Deltagelse i og genoplivning af MØB-samarbejde  
(Samarbejdet er i år på lavt blus, fordi Århus Biavlerforening ikke ønskede at deltage i år.) 
Begynderkursus i samarbejde med Silkeborg Biavlerforeningen. Besøg hos/eller af anden lokal 
biavlerforening.  
 
I diskussion om beretning og forslag var der opbakning til styrkelse af MØB-samarbejde og 
bestyrelsen øvrige forslag. Desuden blev der foreslået: Udflugt til fx Gl Estrup, eller Carsten Wolf 
eller Knud Hvam – eftermiddagsudflugt. Der blev også efterlyst vedtægter på hjemmeside og 
bestyrelsen lovede at spørge Århus Biavlerforening om interesserede må deltage i deres møder. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Fremlæggelse af regnskab og budget  - Regnskab og budget blev fremlagt og godkendt. 
Regnskabet er dog ikke revideret. 2007 regnskabet viser et beskedent underskud på 137 kr 
.  
Bestyrelsens forslag og planer for år 2008 samt kontingent-fastsættelse – Bestyrelsen foreslår at 
fastholde lokal-kontingentet på  kr. 50 i 2009. Forslaget blev godkendt.  
 
Forslag fra medlemmerne - Se under debat om beretningen.  
 
Valg af formand - Helge Kroman påtog sig opgaven som ny formand.  
Valg af bestyrelse og suppleant - Rasmus Rasmussen og Poul Fjelsted  blev valgt til bestyrelsen 
og Joan fortsætter som suppleant  
Valg af revisor - Flemming Thorsen blev ny revisor  
Eventuelt - Der var enige om at tilbyde, at man kan ikke behøver at være medlem af Danmarks 
Biavlerforening for at være medlem af den lokale forening. I de tilfælde modtager medlemmer 
udelukkende information fra vores forening og ikke Tidskrift for biavl. Baggrunden for det er at 
foreningen ønsker at have kontakt til så mange biavlere som muligt i området. Peter skriver til de 
tidligere medlemmer, som har sagt farvel til foreningen de sidste par år og fortæller om tilbuddet.  
 


