
Referat af generalforsamling 2003 i Hammel & Omegns Biavlerforening

Tirsdag den 28. januar kl. 19 på Naturskolen, Klintholm.

Der var 8 deltagere i generalforsamlingen, samt to nye biavlere, der endnu ikke var blevet medlem. 
Desuden deltog naturvejleder Dorte Langborg-Hansen i mødet.

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

2. Bestyrelsens beretning
Kurt Eriksen berettede på bestyrelsen vegne. Han pegede på, at i 2002 fik bierne en god start, og et 
forår som gav mange gode trækmuligheder. Det sled stærkt på trækbierne, hvoraf der døde mange. 
Derfor var der ikke bierne nok til at trække honning op over yngellejet. Det har i en del tilfælde 
givet tidlige sværme. PÅ landslan har honningudbyttet været 25-30 kg. pr. stade.

Parring og udskiftning af dronninger er gået godt.

Flemming Thorsen stod i biavlerforeningens navn for en velbesøgt stand på et større arrangement 
på Frijsenborg. Arrangementet var især for skov-folk.. Flemming Thorsen fortalte, at der var stor 
interesse for biavl og plantning for bier.

Ellers har det været et stille år uden arrangementer fra foreningens side. Men foreningen har været 
medarrangør af MØBmøder.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskabet blev fremlagt mest af Flemming Thorsen som revisor. Han havde en del kritiske 
bemærkninger til regnskabet. Ikke fordi han mente, der manglende penge i kassen, men at der 
manglede dokumentation, ubetalte regninger og tilgodehavender, der ikke var krævet ind.

Han anbefalede foreningen at anskaffe dags dato-kvitteringer, så man feks. kan få 
foredragsholderens underskrift på betaling af honorar efter foredrag i stedet for på en tilfældig lap 
papir.

Regnskabet rummer betaling af et tilgodehavende for år 2000, som egentlig skulle have været i 
2000 regnskabet.

Revisoren kritiserede også opgørelsen af regning for MØB-møde i Inside i marts 2003. Her kommer
de øvrige MØB-medlemmer til at dele om udgifterne, uden at få del i indtægterne. Spørgsmålet er 
om det rimeligt at sende en regning videre for et arrangement, som måske har givet overskud. 
Regnskabet er imidlertid lavet efter de principper, der normalt bliver lavet MØB-regnskaber på.

Det blev aftalt at Peter Iversen tager problemet om regnskabsmåden op i MØB-samarbejdet.

Der er blevet udarbejdet en lager- og materielopgørelse for Biavlerforeningens udstyr. Den giver 
blandt overblik over udstyr til evt. kommende bigård. Oversigten vil efter generalforsamling blive 
tilføjet en oversigt over en større mængde danske og udenlandske bitidskrifter, som foreningen har 
fået foræret af et tidligere medlem.

4. Bestyrelsens forslag og planer for år 2003 samt kontingentfastsættelse
5. Forslag fra medlemmerne
(Punkt 4 og 5 blev behandlet sammen)



Foreningens lave aktivitetsniveau blev diskuteret. En rundringning til medlemmerne viser, at 
størstedelen ikke efterlyser mere aktivitet - og heller ikke lige har tid/kræfter at ofre på foreningen.

Et forslag om at oprette en bigård ved Klintholm blev godkendt. Med Flemming Thorsen og Henrik
Bentzen som drivkraft, suppleret af Rasmus Rasmussen og Jens Hedegaard, bliver der arbejdet på at
realisere forslaget, så den nye bigård kan åbne 10. maj. Den dato er udpeget til biernes dag.

Det skal ikke være en egentlig skolebigård med ugentlige møder. Mere en bigård, hvor man kan 
holde nogle enkelte medlemsarrangementer i løbet af året, som naturvejlederne kan inddrage i deres
arbejde efter behov. Birgården vil også kunne bruges i forbindelse med at nye biavlere for lejlighed 
til at prøve biavl i praksis.

Naturvejlederne på Klintholm er på forhånd positive overfor forslaget. Dorte Langborg-Hansen 
lovede at undersøge, om det gav problemer med kommunen at etablere bigård i forhold til 
børnehaven og de øvrige brugere af Klintholm, og om der kunne blive ansvarsmæssige problemer i 
forhold til brugerne.

Flemming Thorsen/Dorte Lanborg-Hansen vil se på området og finde en fordelagtig placering. Evt. 
kunne bestyrelsen bruge lejligheden til et lille medlemsarrangement for dem, der har lyst til at høre 
mere om overvejelserne, når man placerer en bigård.

Foreningen fortsætter i MØB-samarbejdet.

Lokalkontingentet er forsat fastsat til 0 kr - fordi der ikke er aktivitet i foreningen.

6. Valg af formand
Kurt Eriksen ønskede ikke genvalgt som formand. Der var enighed om at lade den nye bestyrelse 
selv konstituere sig.

7. Valg af bestyrelse og suppleant
Torben Nielsen og Kurt Eriksen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. Flemming Thorsen og 
Mogens Kildehøj blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet. Betsyrelsen består derudover af Ole 
Jørgensen, Peter Iversen og Jens Hedegaard. Det blev aftalt at finde en afløser i bestyrelsen til 
kasserer-opgaven.

Henrik Bentzen fortsætter som suppleant.

8. Valg af revisor
Bestyrelsen finder selv en revisor.

9. Eventuelt
Det blev aftalt at spørge om Villy fra Grønbæk-Svostrup Biavlerforening repræsenterer os til 
hovedgeneralforsamlingen.

Rundringningen blev medlemmerne viste, at foreningen på trods af beskedne 20 medlemmer har en 
meget broget medlemsskarer.

To-tre meget store biavlerne. Tre biavlere med mellem 15 og 30 stader. Fire med 4-8 stader. Resten 
har 1-3 stader.

Nogle har mange års erfaring og andre er lige startet. Halvdelen af medlemmer har trugstader, men 
flere af dem arbejder på at skifte til opstabling.



Flest har rammemålet 12*10, men et par stykker har valgt norsk mål og et par andre har valgt 
lavnormal.

Mellem en tredjedel og halvdelen af foreningens medlemmer bruger pind til at bekæmpe varroa-
miden. Nogle sammen med andre behandlingsformer.

Resten af medlemmerne bruger myresyre/mælkesyre/oxalsyre/droneyngelfjernelse i bekæmpelsen.


