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Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening den 24. januar 2013 
 

 
Bestyrelsens beretning 
 
Egentlig kunne jeg gentage min beretning fra sidste år, da vi igen i år har haft et højt aktivitets niveau 
gennem hele sommeren, med begynderkursus og kursus for fortsættere i forbindelse med skolebigården. 
 
De sidste 3 år har vi haft over 50 bi-interesserede på kurser og i skolebigården. Det er rigtig flot og noget vi 
kan takke vore 2 meget entusiastiske instruktører Poul og Flemming for. De kører det meste af showet selv 
og derfor er det også dem selv der skal sige stop, når det bliver/er for meget. 
 

 Det betyder at de i år vil koncentrere sig om fortsætterne og at der ikke oprettes et egentligt 
begynderkursus. Der er dog pt. 5 der har henvendt sig om begynderkursus og der vil blive tage 
hånd om de folk. Evt. i form af 1 til 2 weekends og derefter i skolebigården. 

 
Der ligger allerede et omfattende program for årets aktiviteter i skolebigården  
(uddeles på Generalforsamlingen) 
 

Inden det bliver tid til at komme i bierne igen har vi et par vinter/forårs arrangementer, som vi laver i 

samarbejde med Silkeborg Biavlerforening. 

 

Det første er allerede på tirsdag den 29. januar 2013, hvor Silkeborg Biavlerforening inviterer til en aften 

om mjødbrygning. Det foregår i lokalerne på Fritidsgården, Harsnablundvej i Gødvad. Det er kl. 19.00. 

Aftenens indleder er Henrik Christensen, formand i Silkeborg. 

 

Det næste er den 7. marts 2013, hvor vi har fået konsulent i Danmarks Biavlerforening Flemming Vejsnæs 

til at komme og tale om afsætning af honning. Hvordan får vi afsat vores honning i den højeste pris. 

Flemming vil også fortælle om hvordan man afsætter honning i vore nabolande bl.a. Tyskland og Sverige. 

Arrangementer holdes i Gjern Kultur- og Idrætscenter, det koster 50,- kr. og bliver annonceret i bibladet. 

 

På landsplan startede bi-året med lidt af en gyser på Generalforsamlingen den 7. mats 2012. Her 

præsenterede bestyrelsen medlemmerne for et underskud på 418.000,- kr. Hvilket er rigtig meget. Selv om 

DBF har haft en rigtig pæn medlemsfremgang de i sidste år og i år rundet de 4600. Har der manglet styring 

af foreningens aktiviteter og økonomi. På Generalforsamlingen klandrede flere af deltagerne foreningens 

nye direktør Steen Fogde for at være ansvarlig for dette. Der blev endda stillet et mistilids forslag mod ham.  

Generalforsamlingen måtte midlertidig afbrydes for at bestyrelsen kunne drøfte dette. Forslaget faldt 

efterfølgende, da det ifølge vedtægterne ikke er Generalforsamlingen, men Bestyrelsen der ansætter og 

fyrer foreningens medarbejdede. 

 

Kontingent for 2013 og aktiviteter i det kommende år. 

Honning & Jordbærdag (30. juni 2012) 



På Generalforsamlingen fik DBF også ny formand, idet Vagn Kildsig planmæssigt gik af, nyvalgt blev Ernst 

Harder fra Faxe. Ernst Harder sad i bestyrelsen idet han var kommet ind i perioden som suppleant for Claus 

Groth Hede som trak sig  

 

Andre punkter: 

 Honning festival i Kolding 

 Basiskursus i biavl 

 Tidsskrift for Biavl 

 Hjemmeside 

 GMO 

 

Formandsmødet i oktober 

 Steen Fogde sygemeldt og fratræder ved årsskiftet 

 Nødplan og meget opfølgning på økonomien 

 Projekt om biavl i Faxe Kommune 

 Kontingenter 

 

Skolebigården og Klintholm. Vi har i foråret haft kontakt med Favrskov Kommune om mulighederne for at 

få stillet et lokale til rådighed på Klintholm. Flemming og jeg havde et møde med lederen af A-klassen på 

Klintholm. Vi har i år haft en nøgle til køkkenet og 2 mindre grupperum i stuehuset på Klintholm. Men vi har 

ikke brugt dem, da der kun var plads til 8 – 10 personer. 

 

Det betyder at mit ønske fra sidste år om en god stor skurvogn, som vi kan have stående på Klintholm i 

forbindelse med skolebigården stadig gælder. 

 

Om lidt skal vi i gang med valg til Bestyrelsen og i den forbindelse skal jeg sige, at der i år bliver rig mulighed 

for at komme i gang med bestyrelsesarbejde. Da har ikke mindre end 2 nuværende bestyrelsesmedlemmer 

der har valgt at stoppe og som derfor ikke genopstiller. Nemlig Joan og Peter.  

 

Til dig Peter vil jeg gerne sige mange tak for en utrolig stor indsats i foreningen. Både som vores kasserer og 

sekretær og ikke mindst som vores web-master. Det er din fortjeneste at vi i det hele taget har en 

hjemmeside og en hjemmeside, der fungere. Du har dog lovet, at modernisere den og få den lagt om, så en 

mindre EDB-kyndig kan overtage jobbet, som redaktør på siden. Du blev valgt ind i 1993, så det er rigtig 

godt gået. Mange tak for det. 

  

Joan. Det blev ikke til så mange år, jeg vil alligevel sige dig tak for 5 år, du nu har deltaget i 

bestyrelsesarbejdet. Jeg regner med at du bare skal have en pause og så er du frisk igen om nogle år. 

 

Til den øvrige bestyrelse og vore instruktører vil jeg også sige tak for jeres indsats i det forgangne år. I har 

ydet en flot indsats og jeg ser frem til samarbejdet det kommende år. 

 

Mange tak til jer medlemmer, som er mødt op på vores Generalforsamling og til alle jer som er aktiv i 

skolebigården og vores arrangementer. 


