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2. Formanden gennemgik sidste sæson og kunne berette at vinteren ikke havde været den bedste for 
bifamilierne. Bierne havde haft svært ved at holde stadet tørt i den skiftevise kolde og våde vinter, 
men kunne også konstatere at vinterdødeligheden havde været minimal her på egnen, 12-14%, som 
er normalt på landsplan. Andre egne har været ramt af dødsfald på 30-40%. Dødeligheds problemer 
skyldes nok hovedsageligt Varoamiden samt bipest, som er blevet et stort problem omkring os.
Det blev dog nogle pænt store familier som vi udvintrede, da september var meget varmere end 
normalt, det betød at dronningen ynglede langt ind i efteråret. 
I foråret kom varmen og varede ved i 14 dage. Det gav et fint træk på vinterrapsen, som gav op til 
15-20 kg. pr. stade.
Juni var en måned med middel høj temperatur og flere solskinstimer end normalt.
Juli blev lidt blæsende og våd og det betød at de bier der var klar til hovedtrækket sværmede i stedet
for at samle honning. 
Honningudbyttet i snit på ca. 32 kg og prisen lå på 22-25 kr. pr. kg. Det må siges at være pænt i 
forld til andre år. Lyngtrækket lå på et gennemsnit på ca. 19 kg. 

Vores lokale skolebigård har været godt besøgt. Vi har været 7-9 stykker hver gang.
Vi har har fået et nyt medlem i 1999. Men da vi også har mistet nogle er vi nu 25 medlemmer, og 
det det mindste vi må være hvis vi stadig skal være repræsenteret på generalforsamlingen i DBF. 
Hvis vi kommer under 25 medlemmer vil være nødt til at gå i valg forbund med en anden forening 
til DBF`s generalforsamlinger.
Den 7. August var vi på besøg hos Peter Stougård . Vi Mødtes på Alrø, hvor Peter har sin 
dronningeavl. Vi hørte om parringssystemer, dronerlinier fra andre lande, kalkyngel og bipest. 
Senere på eftermiddagen kørte vi til en gammel mole, som blev benyttet af træskibe for 100 år 
siden. Her vi kage og der blev serveret mjød til. Da vi spurgte til opskriten på mjød kunne Peter 
ikke lige huske den, som han sagde, med et smil. Det var et fint besøg som vi vil huske længe.
I starten af April fik vi vores egen hjemmeside sendt ud på internettet, det var noget som Peter og 
Ole stod for med hjælp fra Per Knudsen fra Viborg. Her kan medlemmer og alle andre med adgang 
til internettet gå ind og se hvad der foregår i vores forening.
Vi har i de seneste år haft et samarbejde med de lokalforeninger der ligger omkring os. Her har vi 
haft nogle gode foredrag med bla. Anders Glob, Henrik Hansen og Keld Brandstrup.Vi betaler ca. 
12 pr medlem for dette , så derfor opfordres medlemmerne til at møde op til sådanne arrangementer.

3.Året gav et underskud på 1562 kr. og vi har nu en kasse beholdning på knap 4200 kr. Man har 
ikke haft de store udgifter i løbet af året, men bla. Medlems tilbage gang er med til at svække 
økonomien.
Der blev diskuteret om man evt. kunne søge tilskud fra 5% puljen, det vil kræve at man har et 
projekt, evt. skolebigården.
4.Bestyrelsen fastlægger program for sæsonen i løet af det tidlige forår.
Det blev besluttet at hæve lokal kontigentet fra 35 kr. til 50 kr. pr. år.



5. Der kom forslag om følgende: Vis mig din bigård. ( Besøg hos nogle af foreningens medlemmer 
for at se hvordan de driver deres biavl. 
Besøg hos en matrielforhandler. (Her kunne vi måske få lov til at hvordan man smelter voks og 
valser nye tavler.)

Opformering af b0igårde. ( Flemming vil gerne vise hvordan han opformere sine bigårde.) 

6.Kurt Eriksen blev genvalgt.
7. Peter Iversen og Ole Jørgensen blev begge genvalgt til bestyrelsen. 
Henrik Bentzen blev genvalgttil suppleant.

8.Flemming Thorsen blev genvalgt.
9. Kan vi få et tættere samarbejde med Grønbæk – Svostrup biavlerforening, evt. besøg i hinandens 
skolebigårde.Sende en medlemsliste ud til medlemmerne.
Besøge nogle af de medlemmer vi ikke ser så tit i foreningen. 


