
Referat af generalforsamling 2006 i Hammel & Omegns Biavlerforening 
tirsdag den 24. januar kl. 19 på Haurum-Sall Skole

Der var 10 deltagere i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Torsten Sandorff  påtog sig at klare dirigentopgaverne.

2. Bestyrelsens beretning
Flemming Thorsen berettede på bestyrelsens vegne.

Flemming gennemgik aktiviteter i 2006 med to naturture og et par besøg rundt hos de nye biavlere, 
samt et godt besøg hos storbiavler Jørgen Pedersen i Funder, samt nogle MØB-arrangerementer. 
Naturturene havde været præget af regn og torden, og måske knap så mange deltagere som ved de 
tidligere naturture. Besøgene hos nye biavlere havde været gode, det er godt at få lov at vise sine 
bier frem og fortælle om dem. MØB-arrangementerne er et tilbud til alle medlemmer og foreningen 
betaler til arrangementerne, så det er bare om at deltage. Foreningen forsætter samarbejdet med 
Silkeborg om kursus for nybegyndere, hvor Rasmus Rasmussen skal være lærer. 

Foreningens forslag om at DBF skulle åbne sine bestyrelsesprotokoller for medlemmer var blevet 
afvist på hovedgeneralforsamlingen, selv om der var en del opbakning bag forslaget, og det havde 
medført, at hovedbestyrelsen havde lovet mere åbenhed. Flemming havde dog hverken oplevet eller
set mere til den åbenhed og han ville derfor efterlyse den til årets generalforsamling.

Rasmus Rasmussen havde på foreningens vegne deltaget i det seneste formandsmøde, hvor der 
blandt andet blev diskuteret ny fødevarebekendtgørelse, hvor lang tid man bruger om året på et 
bistader og det voksende antal sprøjteskader.

Flemming anbefalede at deltage i biavlskonferencen i marts.

Flemming takkede dem, der har  åbnet for deres bigårde i løbet af året, dem, der havde hjulpet til 
ved arrangementerne og fremhævede især indsatsen for foreningen fra Rasmus Rasmussen og Peter 
Iversen

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

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

Foreningen havde en formue på 4949,60 kr. ved årets udgang mod 3628,63 kr. sidste år. Året gav et 
overskud på 1320,97 kr.  Overskuddet skyldes især den frivillige indsats med driften af bigården på 
Klintholm.  

Det pessimistiske budget 2006 byder på udgifter til 2700 kroner og indtægter på 720 kroner. 

Regnskab og budget blev godkendt

4. Bestyrelsens forslag og planer for år 2006 samt kontingentfastsættelse
Lokalforeningens kontingent er for 2007 fastlagt til 30 kr. pr. medlem.

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



    17. januar – Frank Yde fortæller om sin biavl, arbejdet som bisygdomsinspektør og om at være 
biavler i Afrika (er afviklet).
    23. februar – Biavler Stefan Christensen fortæller om de mange muligheder for biprodukter og 
Mette Fischer fra Urtegården fortæller om at anvende biernes produkter.

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

    Lørdag 10. juni kl. 14-16 og onsdag den 2. august kl. 19-21, begge gange med honninghøst.

Foreningen har fået fire trugstader, som bliver tilbudt nye biavlere gratis, plus en ny familie til 
kostprisen.

5. Forslag fra medlemmerne
At MØB holder et arrangement, der sætter fokus på biernes biologi, måske med Eigil Holm.

At der bliver en arbejdsgruppe om dronningeavl, hvor man hjælper hinanden med at udforske 
dronningeavlens mysterier. Flere er interesseret (Knud Erik, Torben Knudsen, Poul Fjeldsted).

Gruppen bliver startet med et besøg hos Flemming (inden begyndelsen af juni), som vil fortælle om 
dronningeavlen og desuden vise frem sit nye biavlsværksted med slyngerum.

Foreningen vil fortsætte med at opformere nye bifamilier på Klintholm. Michael, Rasmus, Torsten 
og Flemming vil tage sig af pasningen. Flemming laver plan for arbejdet. Hvis flere er interesseret i 
at være med, er de meget velkomne.

Poul Fjeldsted vil gerne have en hånd med at skaffe familier og komme i gang igen som biavler.

En større virksomhed i området er interesseret at have en lille bigård ved sit hovedsæde. Rasmus 
Rasmussen holder kontakt til virksomheden og aftaler, hvordan det kan foregå.

6. Valg af formand
Flemming Thorsen fortsætter som formand

7. Valg af bestyrelse og suppleant. 
Peter Iversen, Ole Jørgensen og Knud Erik Lund fortsætter i bestyrelsen. Torben Knudsen er ny i 
bestyrelsen. Michael Nielsen er suppleant.

8. Valg af revisor
Rasmus Rasmussen blev genvalgt til revisor

9. Eventuelt
Peter har bemyndigelse til at sælge af foreningens honning, men gemmer dog ti glas til årets første 
naturtur.

Ros til foreningen for en god modtagelse af et nyt medlem og en god hjemmeside.

Peter pegede på, at foreningen fremover skal overveje om den skal se på samarbejde med Hadsten 
Biavlerforening for at dække den nye Favrskov kommune, eller om den skal fortsætte som 
selvstændig. Der var ikke umiddelbar stemning for det.



Flemming Thorsen gjorde opmærksom på, at han inden for de næste tre år vil trække sig tilbage fra 
formandsposten. Peter Iversen pegede på, at det ikke er sikkert, at han bliver ved i bestyrelsen mere 
end nogle år.

Referent Peter Iversen


