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Der var 12 deltagere til generalforsamlingen.

Valg af dirigent - Helge Kroman påtog sig at dirigere mødet.
Bestyrelsens beretning - Helge Kroman berettede på bestyrelsens vegne. Han startede med en 
mindes Rasmus Rasmussen og hans store indsats i foreningen. 
Bestyrelsen har holdt to bestyrelsesmøder i 2009, og derudover er størstedelen af 
bestyrelsesarbejdet foregået pr. mail og telefon. Bestyrelsen havde konstitueret sig med Peter som 
sekretær og Poul som MØB-kontaktperson. Desuden er Poul udpeget til foreningens fremtidige 
instruktør. 

Årets aktiviteter: 
• Begynderkursus.
• MØB-møde i marts med Flemming Vejsnæs om markedsføring af honningsalg.
• Erfa-aften i juni om praktisk biavl for begyndere hos Flemming Thorsen.
• Honning- og Jordbærdag med 22 deltagere. Lørdagen startede med naturtur med  Ole Ravn 

som guide og derefter blev der set til bier og høstet honning.
• Erfa-aften i slutningen af juni hos Niels om dannelse af småfamilier.
• Erfa-aften i august på Klintholm og hos Joan om varroabekæmpelse.

Foreningen har fastholdt bigården på Klintholm, hvor Joan og Poul tager sig af bierne, 
Flemming og Helge deltog i DBFs generalforsamling. Her blev Jan Sæther fra Odder indvalgt i 
hovedbestyrelsen. Flemming deltog i formandsmøde i oktober, da Helge ikke kunne deltage. 

MØB-samarbejdet er gået lidt i stå i stå, men forhåbentlig kommer der liv i det igen.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak til medlemmerne for opbakning til aktiviteterne.
Helge sluttede beretningen med at konstatere at der er plads til flere medlemmer i foreningen, så 
hvis man kender biavlere, der ikke er medlem, så kan man da lige opfordre dem til at blive det. 
Beretningen blev godkendt.

Regnskab og budget. Regnskabet viser et beskedent overskud på knap 98,65 og en formue på 
4388,41 kroner. Peter pegede på, at året havde givet underskud, hvis ikke bestyrelsen havde været 
lidt glemsomme med at få afleveret bilag. Men foreningen har stadig sin formue og råd til at 
investere i udstyr til skolebigården mm, så der er ikke grund til at sætte kontingentet op. Budget 
viser et underskud på 1750 kroner. 
Regnskab og budget  blev godkendt.



Bestyrelsens forslag og planer for år 2009 samt kontingentfastsættelse
Bestyrelsen har aftalt nyt begynderkursus i samarbejde med Silkeborg. Poul og Flemming står for 
kurset. Der er allerede flere tilmeldte. Kurset starter til april. Den første mødegang bliver 
annonceret og derefter finder undervisere og deltagere i fællesskab ud af hvor og hvornår de skal 
mødes.

Bestyrelsen peget på honningslyngedag på Klintholm og erfamøder som årets aktiviteter. 
Desuden er der lagt op til en kåring af Hammels & Omegns bedste honning i løbet af året.

– Der blev opfordret til at følge Odder Biavlerforening på DBFs forum. Det er kolossalt hvad 
de når at få produceret.

– Der blev opfordret til at deltage i biavlskonferencen i Bjerringbro.
– Vores nye instruktør Poul har som en af sine opgaver at hjælpe foreningens biavlere, 

Lokalkontingent 2011 er forsat 50 kr. 

Forslag fra medlemmerne: Der var ingen forslag fra medlemmerne.
Valg af formand. Helge Kroman genvalgt.
Valg af bestyrelse og suppleant. Poul Fjeldsted og Niels Risager blev genvalgt til bestyrelsen. 
Hans Jørgen Poulsen er ny suppleant. 
Valg af revisor. Flemming Thorsen fortsætter som revisor
Eventuelt: Der blev intet behandlet under aktuelt.


