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Formandens beretning 
 
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. 
 
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 ærgeligt, da vi ikke kan have vore ting i fred. Vi er meget galde for 
skolebigårdens placering ved Klintholm og håber ikke vi bliver nødt til at flytte bierne af den grund. 
 
Silkeborg Biavlerforening har måttet flytte deres skolebigård pga. en episode i den nærliggende SFO. Hvor 
et barn angiveligt var blevet stukket af en bi?? Brandvæsenet var blevet tilkaldt for at spule bier væk fra 
træerne omkring SFO’en. 
 
Der er indvintret 11 familier i 10 stader, heraf et med dobbeltbund.  Årets arbejde er afsluttes med oxalsyre 
behandlingen sidst i november. Skolebigården skal nok ikke være større, da det bl.a. vil kræve betydelig 
mere materiel. Hvilket vi heller ikke har økonomi til 
 
Årets fortsætterhold har haft en jævn god tilslutning rent antalsmæssigt, dog med mange forskellige 
deltagere. Vi kan være i tvivl om, det har været muligt at tage os godt nok af de få begyndere, samtidig med 
de mange fortsættere.  
 
 
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 
 
 
Mjødbrygning 
Silgeborg Biavlerforening arrangerende en aften med brygning af mjød i deres lokaler på Harsnablundvej.  
Vi var 6 – 8 deltager fra HOB. Der var en sjov aften med mjødbrygning og ikke mindst mjødsmagning. 
 
Der var tilfredshed med de 2 arrangementer foreningen har haft i vinter sammen med Silkeborg 
Biavlerforening. Der deltog mellem 20 og 30 medlemmer ved begge arrangementer. 
 
 
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 startede med at gå i bierne, hvor man fik lidt information om biernes verden, derefter var der høst af 
honning i skolebigården og til sidst kunne man deltage i skrælning de fyldte honningtavler og slynge 
honningen.  Belønningen var så, at få lov at smage på den ny slyngede honning kan få nydes sammen med 
frisk plukkede jordbær eller på en franskbrødmad.  
 
Desværre var vores aftale med A-klassen på Klintholm glibbet, mest fordi vores normale kontaktperson, 
havde fået nyt mobil nummer og han kunne ikke mere træffes på det gamle nummer. Derfor stillede vi an 
med et telt på P-pladsen. Det gik også rigtig fint indtil bierne fandt os. 
 
Honning og jordbær dagen er et rigtig godt arrangement. Men næste år skal vi sørge for at kunne anvende 
A-klassens lokale igen, i stedet for et telt. Arrangementer skal selvfølgelig gentages i 2014. 
 
 
Honningfestival 
Den 31. august og 1. september 2013 var der Honningfestival i Jesperhus Blomsterpark på Mors. 
Se: www.honningfestival.dk  
 
 
Generalforsamling i Danmarks Biavlerforening den 17. marts 2013 
Flemming Thorsen blev valgt ind i DBF’s hovedbestyrelse, så nu har foreningen fået en meget direkte 
kontakt til hovedforeningen. 
 
Knud Gråskov blev valgt som formand efter har at have været konstitueret siden Ernst Harders afgang pga. 
sygdom. 
 
Der er blevet ansat en ny sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen, han kommer fra en lignende stilling i 
Danmarks Jægerforbund 
 
 

http://www.honningfestival.dk/


HOB organisatorisk 
Vi har desværre måttet sige farvel til vores kassere og webmaster Niels Risager i løbet af året. Niels har 
været syg og har ikke kunnet varetage sine opgaver i bestyrelsen på til fredstillende vis. Det har været træls 
både for ham selv og for foreningen. 
 
Derfor har vi måttet reorganisere bestyrelsen i løbet af året. Niels er stoppet helt og vores suppleant Kurt 
Mogensen er indtrådt i bestyrelsen. Der også har konstitueret sig på ny. 
 
Derfor ser bestyrelsen ved generalforsamlingen ud som følger: 
 
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 
 
Vi har også måttet skifte pengeinstitut, hvor Palle har gjort et stort arbejde med at få en ny konto til 
foreningen. Det gik først endeligt på plads lige inden jul. Vores nye pengeinstitut er Arbejdernes Landsbank. 
 
Pengene fra den gamle konto blev overført den 6. januar 2014. Så det er nu endelig afsluttet. 
 
 
Medlemssituationen 
Den 28. januar 2014 var vi registreret med 34 medlemmer i DBF, 1 mindre en samme tid sidste år. 
Flemming har dog oplyst, at vi er oppe på status quo og at der måske er 2 – 3 stykker mere på vej. 
Vi har desuden 26 lokalforeningsmedlemmer, hvilket selvfølgelig er rigtig dejlig. Men vi skal helst have 
nogle flere til at melde sig ind i hovedforeningen. 
 
 
Ny hjemmeside og ny webmaster 
Heldigvis er der også kommet noget positivt ud af den organisatoriske omstrukturering, vi blev nødt til at 
gennemføre i 2013. Vi har fået en ny hjemmeside og en ny webmaster – Paul Mikkelsen. 
 
Så alle der ikke allerede har været inde på www.hammel-bi.dk opfordres til at gøre det. Den er blevet 
virkelig flot og Paul sørger jævnlig for at siden er aktiv og lægger nyt ind på siden, så snart der sker noget. 
 
 
Kommende arrangementer i DBF 
 

- Biavlskonference den 14. Til 16. marts 2014 
- Kursus for yngre biavlere samme weekend 

 

Tjek www.biavl.dk 

Begge arrangementer finder sted på Dalum Landbrugsskole, Odense 
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Til bestyrelsen 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. 

 

Helge Kromann 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen planer for 2014 samt fastlæggelse af kontingent 

 
Skolebigården og fortsætterkursus 
Orientering ved Flemming og Poul 
 

- Evalueringsaften den 11. februar 2014 
- Opstart fortsætterkursus og skolebigården uge 10 

 
 
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 i 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 den nye Branchekode for 
honningproduktion. 
 
 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – 50,- kr. 
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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 

(Suppleant Kurt Mogensen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Niels Risager) 
8. Valg af revisor – på valg Flemming Thorsen og Bjarne Overgaard 
9. Eventuelt 

 
 

 
 


