
Referat Hammel & Omegns Biavlerforening
Tirsdag den 29. januar 2008 kl. 19 på Haurum-Sall Skole, Skolevangsvej 12, Sall

Der var 11 deltagere til generalforsamlingen (Heraf tre der ikke var medlem af foreningen, men 
forhåbentlig bliver de det)

1. Valg af dirigent - Flemming Thorsen påtog sig at dirigere mødet. 
2. Bestyrelsens beretning  - Rasmus Rasmussen berettede på bestyrelsen vegne. Han kom 

blandt andet ind på 
a. Undersøgelse af mulighed for at etablere en egentlig bigård, vor foreningens 

medlemmer kunne have bier. Frijsenborg kunne pege på en mulighed, men stillede en
række betingelser, som vi ikke ønskede at opfylde. 

b. At Rasmus Rasmussen i april overtog formandsposten, da Flemming Thorsen fik 
konstateret kræft. (Det har han heldigvis nu fået bugt med). 

c. Møder for nye biavlere bla. hos Peter, på Klintholm, hos Joan og hos Rasmus 
d. Åben honningslyngning på Klintholm var igen en rimelig succes og igen kunne vi 

fortælle folk fra Hammel om biernes liv og honningens kvaliteter. 
e. Deltagelse i formandsmøde 
f. Bestyrelsen har foreslået natur-aftentur på Klintholm i maj sammen med 

tidl.naturvejleder, samt naturtur med honningslyngning i juni. Deltagelse og 
genoplivning af MØB-samarbejde (Samarbejdet er i år på lavt blus, fordi Århus 
Biavlerforening ikke ønskede at deltage i år.) Begynderkursus i samarbejde med 
Silkeborg Biavlerforeningen. Besøg hos/eller af anden lokal biavlerforening. 

I diskussion om beretning og forslag var der opbakning til styrkelse af MØB-samarbejde og 
bestyrelsen øvrige forslag. Desuden blev der foreslået: Udflugt til fx Gl Estrup, eller Carsten 
Wolf eller Knud Hvam – eftermiddagsudflugt. Der blev også efterlyst vedtægter på hjemmeside 
og bestyrelsen lovede at spørge Århus Biavlerforening om interesserede må deltage i deres 
møder. Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget - Regnskab og budget blev fremlagt og godkendt. 
Regnskabet er dog ikke revideret. 2007 regnskabet viser et beskedent underskud på 137 kr. 

4. Bestyrelsens forslag og planer for år 2007 samt kontingentfastsættelse – Bestyrelsen foreslår
at fastholde lokal-kontingentet på kr. 50 i 2009. Forslaget blev godkendt. 

5. Forslag fra medlemmerne: Se under debat om beretningen. 
6. Valg af formand. Helge Kroman påtog sig opgaven som ny formand. 
7. Valg af bestyrelse og suppleant. Rasmus Rasmussen og Poul Fjelsted blev valgt til 

bestyrelsen og Joan fortsætter som suppleant 
8. Valg af revisor. Flemming Thorsen blev ny revisor 
9. Eventuelt: Der var enige om at tilbyde, at man kan ikke behøver at være medlem af 

Danmarks Biavlerforening for at være medlem af den lokale forening. I de tilfælde modtager
medlemmer udelukkende information fra vores forening og ikke Tidskrift for biavl. 
Baggrunden for det er at foreningen ønsker at have kontakt til så mange biavlere som muligt 
i området. Peter skriver til de tidligere medlemmer, som har sagt farvel til foreningen de 
sidste par år og fortæller om tilbuddet. 


