
Referat af  generalforsamling i 
Hammel & Omegns Biavlerforening 

Tirsdag den 30. januar 2001 - kl. 19 
På Haurum-Sall Skole.

Der var 8 deltagere til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Ole Jørgensen blev valgt til at klare dirigentopgaverne, mens Peter Iversen påtog sig at skrive 
referat

2. Bestyrelsens beretning
Kurt Eriksen berettede på bestyrelsen vegne. Han pegede blandt andet på, at man ikke kan regne 
med årstiderne mere.  I 2000 var det vældig flot vejr i starten af maj og rapsen blomstrede flot - og 
så var den sæson ellers nærmest overstået.
Udbytterne på egnen lå typisk mellem 20 og 25 kg, men der var også folk, der slet ingen honning 
fik og andre, der fik mere.
Nu har vi døjet med varroamiden og APV og efterhånden fået nogenlunde styr på det, i hvert fald 
her på egnen. Nu skal vi måske også til at forholde os til trake-miden, lød det fra formanden. 

Ang. sidste års aktiviteter., var MØB-mødet med Ebba og Eivind et rent tilløbsstykke - med 125-
130 deltagerne. Og en del bøvl for arrangørerne med kaffe, betaling, højttaleranlæg osv. osv.
I øvrigt har MØB aftalt, at det koster 45 kr. at komme til arrangementer, og det skal så dække kaffe 
og kage og lidt til foredragsholderen. Desuden kan der afvikles amerikansk lotteri med gevinster fra
materielforhandlerne. Dermed er der deltagerbetaling og ikke så meget dræn på Hammel & Omegns
Biavlerforenings kassebeholdning, når vi er med  i det østjyske samarbejde om arrangementer for 
biavlere.

I skolebigården var der beskedent fremmøde. Bestyrelsen valgte at lukke skolebigården midt på 
sæsonen, fordi der blev konstateret bipest.
Et besøg hos Flemming Thorsen havde kun to deltagere, som fik rigeligt af kaffe og kringle. Et 
udflugt i august til bier på lyng, blev aflyst på grund af både vejret og det beskedne deltagertal - der 
var i alt mødt to frem.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Kassereren havde ikke nået at få regnskabet færdigt og få det revideret hos revisoren. Det vil derfor 
bliver udsendt til alle medlemmer, sammen med brev om (for)årets aktiviteter. Kassebeholdningen 
er på omkring 2800 kroner.

4. Bestyrelsens forslag og planer for år 2001 samt kontingentfastsættelse
Bestyrelsen havde ikke noget forslag til aktivitetsprogram.
Det blev besluttet at fastholde kontingentet på kr. 45 i 2002

5. Forslag fra medlemmerne
Her blev aktivitetsniveauet diskuteret
- Nogen mente, at det var lavt og for u-ambitiøst - og der egentlig ikke rigtig var noget at komme 
efter og      bestyrelsen manglede gejst.
- Andre mente, at foreningen egentligt gav det, der var brug for, spørgsmålet var så at få benyttet sig
af tilbuddene.
- Nogle mente, at bestyrelsen havde forsøgt efter bedste evne at få sat gang i nogle ting, men det var
svært at trække medlemmerne til arrangementerne. 



- Andre mente, at det måske var udtryk for, at medlemmerne var ganske godt tilfredse og ikke havde
behov for mere.

Det blev foreslået, at vi skulle slå os sammen med en/eller flere af de nærliggende 
biavlerforeninger.  Det kunne også være, vi skulle satse på at lave arrangementer, sammen med 
andre af Hammels foreninger
- feks haveforeningen.

Hvis der ikke sker noget kan det let ende med, at sidste medlem lukker og slukker foreningen om 
fem år, hvis vi fremskriver nedgangen i medlemstallet.

- En fortalte om en nordjysk biavlerforening, der hver gang den blev hidkaldt til at hente en sværm, 
sørgede for at have et hus med til sværmen, og så kunne folk ellers have bier på prøve i 14 dage. 
Den forening har holdt medlemstallet.
- En pegede på, at det var vigtigt at holde fast i det lokale, for det er her, vi møder de nye biavlere. 
Men samtidig er aktivitetsniveauet og gejsten i bund, så vi skal prøve noget andet.

Det blev til et forslag om at spørge Silkeborg eller Århus Biavlerforening, om vi kunne deltage i 
deres arrangementer på prøve - og selv bidrage med et arrangement i løbet af sommeren. Samtidig 
skulle vi så lave en udrykningstjeneste med erfarne biavlere, som kunne rykke ud og hjælpe nye
biavlere i gang lokalt. Det vil i praksis sige, at nye biavlere får en garvet biavler koblet på sig. 
Formanden kunne så koordinere den første kontakt. 
Dermed beholder vi den lokale tilknytning og får lidt erfaring i foreningsvalg, før vi evt. beslutter os
for en decideret sammenlægning.

6. Valg af formand
Kurt Eriksen blev genvalgt som formand.

7. Valg af bestyrelse og suppleant.
Der var genvalg til Torben Nielsen, Kristian Jensen og til Henrik Bentzen på suppleantposten. (Og 
hvis Henrik Bentzen ikke vil være suppleant, så kan Ole Barkholt træde
ind i stedet.)

8. Valg af revisor
Flemming Thorsen blev genvalgt som revisor

9. Eventuelt
Der blev ikke behandlet noget under eventuelt.


