
Referat bestyrelse Hammel & Omegns Biavlerforening 25.04.08 
 
Rasmus Rasmussen, Poul Fjeldsted, Helge Kromann, Peter Iversen (referent) 
Afbud fra Joan. 
 
Orientering: Der er konstateret bipest i Silkeborgs skolebigård. Mange døde bifamilier rundt 
omkring 
 
Referat fra generalforsamling godkendt. 
 
Generalforsamling i DBF.  

• Nyvalgt Helle Laursen, genvalg Villy Pedersen, nyvalg Claus Jakobsen og Einar Zacho.  
• Diskussion om ulandsprojekter – rod i økonomien i flere projekter – fået ekstern revision. 

Det eneste der er tilbage er et lille projekt i Uganda med Kristian Skovmose som 
projektleder.  

• Biavls-konference 09 flyttes til København og holdes i forbindelse med klimakonference.  
• Fokus på kurser for instruktører for at få mere gang i det lokale foreningsliv.  
• Snak om fastholdelse af nye og etablerede medlemmer – måske lave noget både for 

begyndere og for mere etablerede.  
• Kontingent kontra medlemmer, der kun er medlem lokalt. Et problem for DBF  
• Præsenteret nye etiketter, en til flydende honning og en ”guldetiket”, hvor biavleren selv kan 

tilføje noget. 
• Ingen honningfestival i år 
• Lørdag 21.06 - Jordbær/honningdag 
• Satser på 2000 flere medlemmer i løbet af næste 3 år – men buddet var kun at vi skulle lave 

noget mere lokalt. 
 
Biavlskonference i Bjerringbro – Instruktørdag. – Diskuteret at etablere begynderkurser og blive 
bedre til at fastholde begyndere, enighed om at forsøge med en mentorordning, så nybegyndere får 
en kontaktperson, (som har nogle års erfaring, men ikke for mange års erfaring). Desuden bør man 
dele skolebigårdensmøder op så begyndere er for sig og de ”gamle” biavlere er for sig.  
 
Begynderkursus – 17 deltagere efter en tre-fire gange. En genganger fra sidste år. Det er virkelig 
nybegyndere. Rasmus bruger John Svares film og det virker godt. Deltagere er meget spredt 
geografisk. Silkeborg, Futting, Sorring, Ry, Århus, Horsens, Gedved, Kragelund, Hørning, Lading, 
Skivholme, Hammel.  (NB: Der er ikke blevet kurser i Århus og Horsens i år). Godt samarbejde 
med Ulla/Bakkegrådens Biavlscenter – en torsdag i marts holdt de en aften for kursisterne. Det var 
en god aften. Det ville være smart at koordinere pressearbejdet mellem Hammel og Silkeborg. Vi 
ser på det næste år. 
 
Kontakt til naboforeninger – MØB-samarbejde. Aftale med Århus at  MØB-møder holdes i Århus, 
da der er for få Århusmedlemmer deltager i møder andre steder, derfor skal Århus betale 
uforholdsmæssig meget. Prøver at få Kaløvig, Hadsten og, Randers med i samarbejde.  
Det kommer først i gang til vinter, men er der møder i Århus, er folk velkomne til at deltage i dem. 
 
Rasmus har arrangeret naturtur med 21. juni - Claus Ole Madsen, tidligere naturvejleder ved 
Hammel Kommune. En tur rundt i området – fortæller om fugle og planter og geologien. 13.00: 



Rundtur (turen tager ca. halvanden time) 15.00: tager vi honning fra og slynger den – Vi drikker 
kaffe mens vi slynger honning.  –  Deltagere fra bestyrelsen - Rasmus, Poul og sandsynligvis Helge. 
 
Vi bør holde et par aftner for nybegyndere – og snakker om det, der brænder på. Men erfaringerne 
fra 2007, var at kun få deltog. 
  
Vi aftalte at lokke Flemming til at give en introduktion i dronningeavl – sidst i maj/først i juni – 
Poul aftaler det med Flemming og lade ham fastsætte datoen.  
 
Kan årets nybegyndere passe skolebigården. Rasmus prøver at lokke dem på den opgave, så dem fra 
begynderkurset, der ikke får bier i år, holder interessen og kundskaberne ved lige. Nyhedsbrevet 
sendes til alle på nybegynderholdet. 
Rasmus holder styr på det og hidkalder hjælp, hvis han har behov. 
 
Økonomi – vi har pt. 4865 kr. i kassen. 
 
Vi udsender nyhedsbrevet til dem, der har forladt foreningen de seneste år (på nær dem vi positivt 
ved er stoppet med bier) Tilbuddet er (som vedtaget på generalforsamlingen) at man fremover kan 
nøjes med lokalt medlemskab. Målet med tilbuddet er at holde kontakt til flest mulige biavlere i 
lokalområdet. Bestyrelsens anbefaling er dog at være medlem af hovedforeningen også. 
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