
Referat af generalforsamling 2005 i Hammel & Omegns Biavlerforening

Tirsdag den 25. januar kl. 19 på Haurum-Sall Skole

 Der var seks deltagere i generalforsamlingen. En er ikke med i foreningen, men er måske 
interesseret i at blive biavler.  

Det vil sige at fem stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent
Michael Nielsen påtog sig at klare dirigentopgaverne.

2. Bestyrelsens beretning
Flemming Thorsen berettede på bestyrelsens vegne.

Han pegede på, at biåret 2004 startede med lav vinterdødelighed og en vinterraps med et rimeligt 
udbytte (her på egnen), men udbyttet kom først til allersidst i blomstringperioden.

Dronningeavlen startede fint, men i perioden 25/6-15/7 duede parringerne ikke. Til gengæld var det 
muligt at parre dronninger langt ind i august.

I samarbejde med naturskolen har der været to velbesøgte naturture. Efter naturvejlederne er fyret 
har foreningen lavet en skriftlig aftale med kommunen om at bigården kan blive stående.

Foreningen står dermed selv for de to planlagte naturture i 2005 (11. juni og 3. august). 

Der blev produceret otte bifamilier på Klintholm. Familierne er overtaget at nye biavlere, gamle 
biavlere, der gerne ville i gang igen, samt et enkelt ikke-medlem, vedkommende betalte 
markedsprisen for bierne.

 HBF stod for er velbesøgt MØB-arrangement med Verner Schou i Inside

Der har ikke været holdt bestyrelsesmøder, arbejdet er klaret via mail og telefon.

 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskabet blev fremlagt og kommenteret af kasserer Peter Iversen. Regnskabet blev godkendt.

Foreningen havde en kassebeholdning på 3628,63 ved årets udgang mod 536,59 sidste. Det meget 
pæne overskud skyldes salg af honning fra Bigården på Klintholm og et heldigt salg af gamle 
biblade.

Det pessimistiske budget 2005 byder på udgifter til 2700 kroner og indtægter på 720 kroner.  Det 
giver indenfor kassebeholdningens rammer  mulighed for at købe nødvendigt udstyr, hvis vi skal 
fortsætte produktion af småfamilier.

Regnskab og budget blev godkendt

4. Bestyrelsens forslag og planer for år 2005 samt kontingentfastsættelse
Lokalforeningens kontingent er for 2006 fastlagt til 30 kr. pr. medlem. 

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



    11. januar – Poul Bach fortalte ”Hvordan styrer vi Danmarks Biavlerforening” (er afviklet)
    02. marts -  Odder – Foredrag med biavlsforsker Per Kryger
    14 april - Skanderborg - foredrag med Svend Haakon Jensen, som skrev årets arbejde i 
tidsskriftet.
     

Naturskolen
Lokalt har vi planlagt to naturture, som Flemming og Peter har lovet at stå for

    Lørdag 11. juni kl. 14-16, ”Familieliv i bistaderne” – Honningslyngning og kig til bifamilierne
    Onsdag den 3. august kl. 19-21, ”Vi høster årets sidste honning”

Derudover foreslår Flemming og Peter at vi fortsætter med at producere nye småfamilier. 
Familierne skal fortrinsvis gå til nybegyndere, som skal betale kostprisen for familierne. Flemming 
og Peter afgør om det skal ske og hvordan, afhængigt af om det kan lykkedes at forpligtige nogle 
andre på nogle af arbejdsdagene.

Vi vil forsøge at få de nye medlemmer til at vise deres bier frem, evt. så vi besøger to på en aften.  
Desuden forsøger vi at arrangere besøg hos en større biavler.

5. Forslag fra medlemmerne
Peter Iversen havde foreslået følgende til DBF’s generalforsamling. ”Generalforsamlingen pålægger
bestyrelsen at sikre at DBFs medlemmer indenfor det næste halve år får adgang til referater af 
bestyrelsens møder fx via www.biavl.dk” Peter og Flemming tilretter forslaget og giver det nogle 
kommentarer og sender det derefter til DBF.

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. Peter Iversen og Ole 
Jørgensen fortsætter i bestyrelsen og Knud Erik Lund er ny i bestyrelsen. Jens Hedegaard bliver 
spurgt, om han vil fortsætte. Henrik Bentzen bliver spurgt om han vil fortsætte som suppleant. Hvis 
ikke har foreningen ingen suppleant.

8. Valg af revisor
Rasmus Rasmussen blev genvalgt til revisor

9. Eventuelt
Der blev intet behandlet under eventuelt.

Referent Peter Iversen


