
Nyhedsbrev november 2009
Fra Hammel & Omegns Biavlerforening

Kære biavler – hermed et kort nyhedsbrev om generalforsamling og kontingent.

Generalforsamlingen er planlagt til tirsdag den 26. januar 2010 kl. 19.00 på Frijsendal Friskole 
(den tidligere Haurum-Sall Skole). Du får nærmere besked om mødet i løbet af januar. Dagsordenen 
er 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Bestyrelsens forslag og planer for år 2010 samt fastlæggelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af formand (Helge Kromann er på valg)
7. Valg af bestyrelse og suppleant (Poul Fjelsted og Niels Risager er på valg)
8. Valg af revisor (Flemming Thorsen er på valg)
9. Eventuelt

Hvis du har forslag til generalforsamlingen, så fortæl en fra bestyrelsen om dem snarest, så de kan 
komme på dagsordenen. 

Det vigtigste på generalforsamlingen er at få gode ideer til aktiviteterne i det kommende år og efter 
paragrafferne er overstået  udveksle gode og dårlige erfaringer fra 2009.

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

Skynd dig at betale, det er lettest for alle parter – og du er sikker på at få tidsskriftet til tiden næste 
år.  Du skal i alt betale 720 kroner. De 670 kr. er til Danmarks Biavlerforening. Vores lokale 
kontingent er 50 kr. for 2010.

Hurtig besked på mail
Vi vil gerne kunne sende medlemmerne besked pr. mail, når der sker nyt i foreningen og vi ikke kan 
nå et nyhedsbrev. Så send din e-mailadresse 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. 
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Farvel til Rasmus
Rasmus Rasmussen har gennem mange år gjort et stort stykke arbejde i foreningen og især haft 
fokus på at hjælpe nye biavlere i gang. Rasmus døde den 24. oktober efter længere tids sygdom. 
Han vil blive savnet i foreningen.
 
Dødsfaldet betyder, at Niels Risager overtager Rasmus' plads i bestyrelsen.

Parat med begynderkursus
Silkeborg og Hammel biavlerforening står også i 2010 sammen om kursus i biavl for begyndere. 
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. Da vi satser på mange praktiske besøg i bigården lægges kursusstart i april. Den præcise 
dato er endnu ikke fastlagt

Tilmelding og mere information hos Flemming Thorsen 20 26 15 63 , flemt@fiberpost.dk. Helge 
Kromann 86 87 71 45, ighk@pc.dk eller Knud Erik Nielsen 86 84 16 61. 

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, 44 97 44 78, 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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