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Kære Biavler

I dette Nyhedsbrev kan du læse om følgende:
• Aktiviteterne i Skolebigården
• Referat fra Generalforsamlingen den 24. januar 2013
• Den nye bestyrelse
• Vores aften med Flemming Vejsnæs om afsætning af honning
• Honning og jordbær dag den 29. juni 2013

Skolebigården
Årets sæson i skolebigården på Klintholm startede torsdag den 11. april med 17 deltagere. Der er pt. 
tilmeldt 39 fortsættere og begyndere til at følge programmet i skolebigården. Det er rigtig flot.
 Det var lidt koldt og blæsende, men vore 2 kyndige instruktører besluttede alligevel at gå skolebigårdens 
5 stader igennem. Alle 5 familier havde klaret sig gennem vinteren og var klar til at gå på vingerne.

Lørdag den 20. april var Flemming forbi for at kigge til bierne. Han kunne konstatere at dronningerne nu 
manglede i 2 af staderne – Øv, øv, øv….
Vi ved godt at der er mange familier, der er udvintret, og at det ikke er nemt at skaffe nye dronninger, men 
derfor er det ikke i orden at hente et par dronninger hos andre.
 Flemming har lavet en aftale med Palle om overtagelse af 2 familier fra ham, da vi ikke kan undvære 
familierne i skolebigården, når så mange ønsker at deltage i undervisningen.



Generalforsamlingen
Der var mødt 18 medlemmer op til årets generalforsamling. Svarende til halvdelen af foreningens 
medlemmer. Det er der nok ikke mange foreninger, der kan mønstre. Formanden aflagte bestyrelsens 
beretning og kunne bl.a. fortælle om den store succes med begynderkursus og de mange fortsættere, der 
trofast møder op i skolebigården for at suge viden til sig og for at opleve det sociale samvær arbejdet i 
bigården giver. 

Foreningen har 38 medlemmer, som også er medlemmer af Danmarks Biavlerforening samt et antal 
lokalmedlemmer.

Der skulle også vælges nye medlemmer til bestyrelsen på årets generalforsamling, idet Joan og Peter ikke 
ønskede genvalg. For Peters vedkommende betød det en afslutning på 20 års bestyrelsesarbejde i Hammel 
og Omegns Biavlerforening. Det er rigtig flot gået Peter og mange tak for indsatsen i alle årene.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Paul Mikkelsen og Palle Kristensen, mens Kurt Mogensen blev valgt som 
suppleant. 

Den 17. marts var der generalforsamling i Danmarks Biavler Forening. Som I nok har set i Bibladet, så blev 
Flemming Thorsen valgt ind i DFB’s hovedbestyrelse. Tillykke til Flemming. Det betyder, at vi nu har en 
person tæt på beslutningerne i DBF og på den måde kan være lidt på forkant i forhold til de tiltag DBF 
arbejder med.

 
Den nye bestyrelse
Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Helge Kromann, formand og sekretær
Poul Fjeldsted, næstformand
Niels Risager, kassere og webmaster
Paul Mikkelsen
Palle Kristensen

Temaaften om afsætning af honning
Den 7. marts havde vi en meget spændende aften i selskab med konsulent i Danmarks Biavler Forening 
Flemming Vejsnæs om afsætning af honning. Aftenen var arrangeret i samarbejde med Silkeborg 
Biavlerforening. Vi var 25, der havde valgt at bruge en aften på at høre om afsætning af honning. Hvad gør 
man i udlandet, og hvad sker der herhjemme. 
Flemming Vejsnæs delte forbrugerne op i 4 kategorier og berettede om hvilken honning, der kunne afsættes 
til de enkelte grupper, og hvordan man markedsfører sig over for dem.

Groft sagt delte han forbrugerne op i følgende grupper:
• De natur- og miljøbevidste
• De traditionelle
• Billigste mulige pris
• Trendsætterne

 



Honning og jordbær dag den 29. juni 2013
Sammen med landets øvrige biavlerforeninger afholder Hammel og Omegns Biavlerforening 
Honning og jordbær dag lørdag den 29. juni 2013. 

Vi starter med at gå i bierne, hvor man får lidt information om biernes verden, derefter er der høst af 
honning i skolebigården. Herefter går vi op på Klintholm, hvor man selv kan være med til at skrælle de fyldte 
honningtavler og slynge honningen. 
Den ny slyngede honning kan få nydes sammen med frisk plukkede jordbær eller på en franskbrødmad. 

Arrangementer er gratis, og vi håber på at se rigtig mange, både store og små

Den 31. august og 1. september 2013 er der Honningfestival i Jesperhus Blomsterpark på Mors. Her vil der 
være rigtig meget at se på for bi interesserede.  Så har man tid og lyst, sker der rigtig mange ting den 
weekend på Mors. Se: www.honningfestival.dk 

Med håb om en super bi sæson 
med venlig hilsen

Bestyrelsen i Hammel og Omegns Biavlerforening

Formand og sekretær Helge Kromann, Eriksborgvej 62 Grauballe 8600 Silkeborg, 86877145, ighk@pc.dk
Næstformand Poul Fjeldsted, Svostrupvej 2, 8883 Gjern, 23218994, fjeldstedpoul@gmail.com

Kasserer og webmaster Niels Risager, Nørregade 69, 8382 Hinnerup, 86911992, Niels_Risager@sol.dk
Palle Kristensen, Dagmarsvej 32 Voel 8600 Silkeborg, 20755578, palle_voel@yahoo.dk

Paul Mikkelsen, Bjørnkærvej 16, 8471 Sabro, 29208043, paul.mikkelsen@mail.dk
Suppleant Kurt Mogensen, Harbovad 5, 8600 Silkeborg, 29613344, il-birch_km@mail.dk
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