
Referat af generalforsamling 2004 i Hammel & Omegns Biavlerforening tirsdag den 20. 
januar kl. 19 på Naturskolen, Klintholm.

 Der var 9 deltagere i generalforsamlingen. To af dem var to tidligere medlemmer, som nu melder 
sig ind i foreningen igen, samt en Hammel-biavler, som er med i Århus Biavlerforeningen. Han 
havde fra DBF fået at vide, at der ikke var nogen lokal forening i Hammel.

Det vil sige at seks stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Rasmus Rasmussen påtog sig at klare dirigentopgaverne.

2. Bestyrelsens beretning
Flemming Thorsen berettede på bestyrelsens vegne. Som formand var han glad for, at den øvrige 
bestyrelse havde klaret en stor del af årets opgaver hjulpet godt af et par aktive medlemmer i 
forbindelse med arrangementer.

Han pegede på, at biåret 2003 var præget af en dårlig start med stor vinterdødelighed. Årsagen lå 
måske i, at varroabehandling var startet sent i 2002. Senere kom bierne flot igen og gav et rimeligt 
honningudbytte og parringen af dronninger er lykkedes godt.

Selve indvintringen er også gået godt. Der er typisk en fast og god klynge i staderne på nuværende 
tidspunkt.

I løbet af året blev bigården ved Klintholm oprettet, og der har været tre velbesøgte arrangementer i 
samarbejde med naturskolen. Samtidig har besøgende børn kunne se på et ophængt 
observationsstade. Børnene i Skovbørnehaven og naturvejlederne har i fællesskab sørget for fodring
af observationsstadet.

Desuden er foreningen med i MØB-samarbejdet, hvor der har været tilbudt en række foredrag.

Foreningen har fået en ny ”Lærebog i biavl” af hovedforeningen.

På landsplan har DBF kæmpet for sine tilskud til konsulenter og tilskud til biavlsforskning. I første 
omgang gik det skidt med finansloven, men alligevel mener Flemming Thorsen, at der er 
sandsynlighed for at biavlsforskning kan komme i gang igen, måske endda mere ud fra DBFs behov
end tidligere.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskabet blev fremlagt og kommenteret af kasserer Peter Iversen. Før han overtog regnskabet 
havde den tidligere kasserer bragt de ting på plads, der ikke var færdiggjort med regnskabet 2002, 
blandt andet afregning af de forskellige MØB-arrangementer.

Det blev besluttet at betale den tidligere kasserer en regning fra 1998, som han ikke har fået 
refunderet. Revisoren bemærkede, at det vil være en fordel, at den kontante kassebeholdning bliver 
afskaffet, så alle transaktioner foregå via bankkontoen og kan følges via kontoudskrifter.

På generalforsamlingen i 2003 påtog Peter Iversen sig opgaven med at tage afregningen for MØB-
arrangementer op, fordi afregningsmetoden gav lokalforeningerne mulighed for at tjene på 
arrangementerne. MØB-samarbejdet har diskuteret afregningsmetoden og valgt at fastholde den.

Regnskabet blev godkendt



4. Bestyrelsens forslag og planer for år 2003 samt kontingentfastsættelse
Der var ikke opbakning til et forslag til vedtægtsændring. Forslaget ville flytte generalforsamlingen 
fra februar til november. 

Lokalforeningens kontingent blev for 2005 fastlagt til 30 kr. pr. medlem.

MØB
I samarbejdet med de østjyske biavlerforeninger (MØB) er der planlagt følgende arrangementer:

    27. januar – om biavl i u-lande
    01. marts (i InSide i Hammel) – Foredrag med Verner Schou, formand for Danmarks 
Biavlerforening
    31. marts Asger Søgaard Jørgensen om Apimonda
    13. juni - sommerudflugt          

Arrangementer sammen med Naturskolen
Lokalt har vi sammen med naturskolen planlagt

    Lørdag 15. maj kl. 14-16, hvor der bliver fokus på bestøvning
    Onsdag den 28. juli kl. 19-21, slyngning af den sidste honning

Derudover var der opbakning til et forslag fra bestyrelsen om at bruge en af bifamilierne ved 
Klintholm til at producere nye småfamilier. Familierne skal fortrinsvis gå til nybegyndere, som skal 
betale kostprisen for familierne.

Bestyrelsen håber, at nogle af foreningens nuværende medlemmer vil hjælpe med arbejdet.

5. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag fra medlemmerne

6. Valg af formand
Flemming Thorsen fortsætter som formand

7. Valg af bestyrelse og suppleant.
Der var ikke egentligt bestyrelsesvalg på grund af manglende kandidater. Mogens Kildehøj var ikke
på valg. Peter Iversen fortsætter i bestyrelsen. Derudover spørger bestyrelsen Ole Jørgensen og Jens
Hedegaard om de vil fortsætte i bestyrelsen. Henrik Bentzen fortsætter som suppleant.

8. Valg af revisor
Rasmus Rasmussen blev genvalgt til revisor

9. Eventuelt
Peter Iversen er delegeret på hovedgeneralforsamlingen og repræsenterer også Grønbæk-Svostrup 
Biavlerforening.

Hammel Biavlerforening står for et MØB-møde den 1. marts med foredrag af DBF’s formand. Der 
blev opfordret til at give en hånd med det praktiske ved arrangementet.
  


