
Nyhedsbrev maj 2009
Hammel & Omegns Biavlerforening 

Hej biavlere 
Bierne er  i fuldt sving og bruger det gode forårsvejr til at pukle på livet løs. Siden generalforsamlingen har
bestyrelsen summet over årets aktiviteter. Her i nyhedsbrevet kan du læse om: 
 

 biavlskursus 
 bierne på Klintholm 
 hvornår Flemming fortæller biavl for nybegyndere 
 at vi inviterer til naturtur med honningslyngning og guided skovtur ved Klintholm
 Erfamøder om at lave nye bifamilier, varroa og indvintring 
 referat fra generalforsamling 
 foreningens kalender 

Vi har vedlagt 2009-katalog fra Ommersyssel Biavlscenter. De har til gengæld betalt portoen. 
Husk at du kan følge foreningens aktiviteter, finde bestyrelsen og meget mere på www.biavl.dk/hammel. 

Biavlere på kursus 
Foreningen er med-arrangør af begynderkursus i Silkeborg. Her underviser Rasmus Rasmussen ni nye eller
nystartede biavlere. De skal, ifølge deres lærer, nok få styr på både bier og blomster. Du kan sandsynligvis
møde nogle af dem til årets arrangementer i foreningen.

Bierne på Klintholm 
En vigtig aktør i vores naturture med honningslyngning er foreningens to bifamilierne på Klintholm. Joan og
Poul fra bestyrelsen sørger for at passe bierne. Vil du kigge over deres skuldre og på den måde få lidt ekstra
erfaring, så skal du bare ringe til en af dem. (Telefonnummer mm. står nederst i nyhedsbrevet) 

Jordbær og honning
I lighed med sidste år har DBF arrangeret en landsdækkende honning og jordbær-dag. Det bliver lørdag den
20. juni. Her kan man mange steder kan få lov at dyppe nyhøstede jordbær i nyslynget honning. 
   Hammel & Omegns Biavlerforening sørger for at interesserede kan mere end bare dyppe jordbær. Forenin-
gen har arrangeret naturtur på Klintholm. Ole Ravn-Nielsen, tidligere naturvejleder ved Hammel Kommune,
vil være guide på en tur rundt i den smukke skov ved Klintholm og fortælle om dyre og planteliv i området. 
   Efter turen rundt skal deltagerne høste honning i foreningens to bistader og senere skrælle tavlerne og
slynge honning. Så kommer jordbærrene på bordet og der kan smovses i bær og tyktflydende honning. 

Praktisk biavl især for nye biavlere
Flemming Thorsen har gennem mange år drevet en omfattende dronningavl og passet flere bier end resten af
foreningens medlemmer tilsammen. Han viser frem i sin bier og sætter fokus på, hvordan nye biavlere i
praksis kan styre og holde styr på bierne. Lørdag den 6. juni kl. 14 – Læs mere i kalenderen nedenfor og
husk, at det vigtigt at tilmelde sig på forhånd.
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Erfamøder
Der skal både være noget for nye og gamle biavlere på foreningens program. Vi inviterer til to
arrangementer, hvor man dels kan få demonstreret, hvordan man i praksis kan takle dagens emne – og
derefter dele gode og dårlige erfaringer med dagens emne. Det bliver:
30/6 -  hos Niels Risager, hvor emnet er at skabe nye bifamilier. 
10/8 – i bigården på Klintholm, hvor emnet er varroabekæmpelse og indvintring 

Se mere om møderne i kalenderen nedenfor

Vintermøder i MØB-samarbejdet 
MØB-samarbejdet mellem de østjyske biavlsforeninger har været stille af sig den seneste tid. Der er dog
blevet holdt et møde i denne vinter. Her deltog 50, heraf 5 fra Hammel & Omegns Biavlerforening. I den
kommende vintertid er der ved at blive planlagt to arrangementer

Hjemmesiden 
Du kan følge med i foreningens liv på www.biavl.dk/hammel. Her kan du 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 dine kontaktoplysninger kan stå.
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 
Joan Strange Nielsen - Sverigesvej 9, 8450 Hammel, 86 96 94 26, joansnielsen@gmail.com 
Poul Fjelsted, Svostrupvej 23, 8883 Gjern, 44 97 44 78, mobil 23 21 89 94  fjeldstedpoul@gmail.com  
Kasserer og sekretær: Peter Iversen, Hedehusvej 85, 8450 Hammel, 86 96 96 92, peterivers@gmail.com 
Suppleant: Niels Risager, Nørregade 69, 8382 Hinnerup, 86 91 19 92, niri@dk.ibm.com 
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Kalender 

6/6 – Praktisk biavl især for nye biavlere
Flemming Thorsen viser frem i sin biavl og fortæller om praktisk biavl med fokus på at være ny biavler.
Lørdag den 6. juni kl. 14 – Hos Flemming Thorsen, Skovbakken 8, 8883 Gjern. 
NB: Tilmelding senest tirsdag den 2. juni hos Helge Kromann, Eriksborgsvej 62, Grauballe, 8600 Silkeborg,
86 87 71 45,  ighk@pc.dk 

20/6 - Jordbær/Honningdag med naturtur og honningslyngning på Klintholm
Alle er velkomne. Ole Ravn-Nielsen tager os med på en naturvandring ved Klintholm. Vi høster og slynger
honning og nyder den nye honning sammen med røde jordbær
Lørdag den 20. juni – Klintholm, Vadstedvej 110, Hammel kl. 14.00 – 16.30 

30/6 - Hvordan laver man nye bifamilier. 
Du får demonstreret, hvordan man kan lave nye bifamilier. Erfaringsudveksling om at lave bifamilier.  
Tirsdag den 30. juni kl 19 hos Niels Risager, Nørregade 69, 8382 Hinnerup, 86 91 19 92

10/8 - Varroabekæmpelse og indvintring
Demonstration af varroabekæmpelse og erfaringsudvekling om indvintring.
Mandag den 10. august kl. 19 i bigården ved Klintholm, Vadstedvej 110, Hammel 
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Referat af generalforsamling i 
Hammel & Omegns Biavlerforening 27.01.09 

Der var 11 deltagere til generalforsamlingen (Heraf to, der ikke var medlem af foreningen, men forhåbentlig
bliver det)

Valg af dirigent - Helge Kroman påtog sig at dirigere mødet.

Bestyrelsens beretning - Helge Kroman berettede på bestyrelsens vegne. Han kom blandt andet ind på:
Årets aktiviteter har været begynderkursus med 17 deltagere fra et stort opland, bigårdsbesøg med nye
biavlere, møde med Hadsten Biavlerforening i deres skolebigård, en aften om dronningeavl hos Flemming
Thorsen, Honning/Jordbærdag med honningslyngning og naturvandring med Claus Ole Madsen, der var 20
deltagere.
     Der har ikke været MØB-møder, men der er lagt op til ny aktivitet i samarbejdet, hvor møderne bliver
holdt i Århus. Århus, Hammel, Silkeborg, Odder, Skanderborg, Kaløvig og Hadsten er med i samarbejdet.
19. marts er første møde i Århus. Poul Fjeldsted er vores nye kontaktperson i samarbejde.
      Rasmus forsøgte uden større held at få nye biavlere med til at passe bierne på Klintholm.
I DBF har Helge deltaget i hovedgeneralforsamling og formandsmøde.
Tak for samarbejde i bestyrelsen og de medlemmer der har deltaget i aktiviteterne
 Beretning blev godkendt enstemmigt.

Fremlæggelse af regnskab og budget - Regnskab og budget blev fremlagt og godkendt. 2008 regnskabet
viser et beskedent underskud på 155 kr. og foreningen har en formue på 4.340 kr.

Bestyrelsens forslag og planer for år 2009 samt kontingentfastsættelse
Bestyrelsen har aftalt nyt begynderkursus i samarbejde med Silkeborg. Desuden vil bestyrelsen foreslå en
honningslyngedag på Klintholm.
Der blev diskuteret en række yderligere aktiviteter

 Besøg hos Flemming Thorsen 
 Erfa-gruppe med to til tre møder i løbet af sæsonen. Bestyrelsen arrangerer det i form af møder i

medlemmernes bigårde. Blandt andre er Helge og Niels  klar til at lægge bigårde  til. 
 Vi forsætter med bierne på Klintholm. Rasmus suppleret af  Poul og Joan sørger for pasningen. 
 Vi skriver de kyndige biavlere på hjemmesiden. Det er Villy, Flemming, Niels og Rasmus 
 Hjælp til nye biavlere. Det vil være godt for en ny biavler at have en mentor, man kan ringe til og få

gode råd. Villy og Jørgen er parat til at give råd til nye biavlere. 
 Hvis nogen har udstyr de gerne vil af med, skal de bare sende en mail til Peter, som lægger det på

hjemmesiden. 
 Hvis folk forlader foreningen får de fremover et brev, der opfordrertil at sikre, at de ikke har gamle

stader stående med eller uden bier,som ikke bliver tilset. 
 Hvis nogen er interesseret kunne man lørdag formiddag lave en lille bod i Hammel med salg af

flydende honning, når der er honningslyngedag. Boden kunne samtidig kunne reklamere for
slyngedagen. 

 Bestyrelsen foreslår at fastholde lokal-kontingentet på  kr. 50 i 2010. Forslaget blev godkendt. 

Forslag fra medlemmerne: Se under debat om bestyrelsens forslag og planer.
Valg af formand. Helge Kroman genvalgt.
Valg af bestyrelse og suppleant. Peter Iversen blev genvalgt og Joan blev nyvalgt til bestyrelsen. Niels
Risager er ny suppleant
Valg af revisor. Flemming Thorsen fortsætter som revisor
Eventuelt: Der blev intet behandlet under aktuelt.
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