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Kære Biavler 
 
I dette Nyhedsbrev kan du læse om følgende: 

 Status på årets aktiviteter i Skolebigården 

 Indkaldelse til Generalforsamlingen den 30. januar 2014 

 Vinterens arrangementer 

 Den nye hjemmeside 
 

 
Status på årets aktiviteter i Skolebigården 
Årets sæson i skolebigården på Klintholm startede i april med tjek af vore 5 bistader. Alle familier havde 
klaret sig gennem vinteren og var klar til at gå på vingerne. Desværre oplevede vi kort efter, at der 
manglede 2 dronninger, som ellers havde været der ved det første tjek. Om de var fløjet væk af sig selv, 
eller om de er blevet hentet af nogle dronning løse bier, er ikke til at vide. 
 
Vi havde valgt ikke at afholde et decideret begynderkursus i år, men tilbyde alle interesserede at komme i 
skolebigården og suge erfaring til sig. Det er der blevet taget godt i mod, og der har gennem sæsonen været 
omkring 40 personer, der har været mere eller mindre aktive i skolebigården. Det er rigtig flot.  
 
Desværre har vi også oplevet hærværk i skolebigården, hvor et stade var sparket omkuld. Heldigvis havde 
bierne klaret det. Men det er så ærgerligt, at vi ikke kan have vore ting i fred. Vi er meget glade for 
skolebigårdens placering ved Klintholm, og håber ikke vi bliver nødt til at flytte bierne af den grund. 
 

Vores Honning og jordbærdag løb af stablen den 30. juni 2013. Der var igen i år god tilslutning til 

arrangementet . Desværre var der gået kludder i vores aftale om at låne A-klassen, som vi plejer. Men vi 

klarede det med et lånt telt. Til næste år er vi tilbage i A-klassen, dels fordi teltet næsten lettede på grund 

af blæsevejr og dels fordi bierne fandt os til sidst og så er det ikke rart at stå i et telt og slynge honning.  

http://www.google.dk/imgres?sa=X&hl=da&rlz=1T4AURU_daDK499DK501&biw=1280&bih=868&tbm=isch&tbnid=AwCvp0dj1Do-_M:&imgrefurl=http://www.julidannevang.dk/clipart/julemend/julemend4.shtml&docid=4PjEWTDI_b3o1M&imgurl=http://www.julidannevang.dk/clipart/julemend/jm17.gif&w=250&h=283&ei=6cWtUrflBMeU4ATW0IH4CQ&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=197&tbnw=174&start=74&ndsp=26&ved=1t:429,r:88,s:0&tx=101&ty


Indkaldelse til Generalforsamlingen den 30. januar 2014 kl. 19.00 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget 
4. Bestyrelsens planer for 2014 samt fastlæggelse af kontingent 
5. Forslag fra medlemmerne 
6. Valg af formand – på valg Helge Kromann 
7. Valg af bestyrelse og suppleant – på valg Poul Fjeldsted og Niels Risager 
8. Valg af revisor – på valg Flemming Thorsen og Bjarne Overgaard 
9. Eventuelt 

 
Generalforsamlingen afholdes som vanligt på Frijsendal Friskole, Sall 

 
 
Vinterens arrangementer 
 
Evaluering af året kursusaktiviteter 
De sidste 2 år har vores 2 instruktører inviteret til en aften, hvor årets kursister har kunnet evaluere 
foreningens kursusaktiviteter og arbejdet i skolebigården. Det har vi desværre ikke nået i år. Det betyder 
ikke at I skal snydes for dette arrangement. Evalueringsaftenen afholdes tirsdag den 11. februar 2014 kl. 
19.00 i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Instruktørerne laver program og udsender indbydelse til årets 
kursister. Hvor vi i også vil kåre kursisternes bedste honning.   
 
Mjødsmagning 
Tirsdag den 18. februar 2014 er vi inviteret til Mjødaften hos Silkeborg Biavlerforening. Hvor vi skal smage 
på den mjød, som blev lavet sidste år. Det er kl. 19.00 i Silkeborg Biavlerforenings lokaler på 
Harsnablundvej i Silkeborg. Her vil der også være honningbedømmelse. 
  
Medlemsmøde om Branchekode og Honningbehandling 
 Endelig planlægger vi en medlemsaften i samarbejde med Silkeborg Biavlerforening i marts måned om den 
nye Branchekode og honningbehandling. 
Her vil vi forsøge at få fat i en fra den gruppe, der har været med til at udarbejde materialet  ”Honning og 
dens behandling”. 
 
 
Den nye hjemmeside 

Her i efteråret har vi fået en ny redaktør af Foreningens hjemmeside, og samtidig har siden fået et nyt og 
mere brugervenligt udseende. Efter at arbejdet med at forny hjemmesiden har ligget stille et stykke tid, har 
Paul Mikkelsen overtaget jobbet som redaktør, så nu er der rigtig sket noget. Paul har sammen med Peter 
Iversen lagt siden helt om, så den nu er blevet mere spændende og indbydende. 
 
Jeg vil opfordre alle, der endnu ikke har været inde på hjemmeside, om at gøre det. Der venter en rigtig 
positiv oplevelse. 
 



Men en hjemmeside er ikke noget uden in put, så derfor vil jeg opfordre alle der har noget at bidrage med 
om at tage kontakt med Paul. Det kan være artikler eller oplevelser man er faldet over, billeder fra årets 
aktiviteter mv.. 
 
 
 
 

Til slut vil vi ønske alle medlemmer og deres familie en rigtig god jul og et godt nytår  
med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Hammel og Omegns Biavlerforening 
www.hammel-bi.dk 

 
 

 
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 Palle Kristensen, Dagmarsvej 32 Voel 8600 Silkeborg, 20755578, palle_voel@yahoo.dk 
Webmaster Paul Mikkelsen, Bjørnkærvej 16, 8471 Sabro, 29208043, paul.mikkelsen@mail.dk 

Kurt Mogensen, Harbovad 5, 8600 Silkeborg, 29613344, il-birch_km@mail.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Honninghøst i forbindelse med Honning og jordbærdagen den 29. juni 2013  
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