
Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) 

Generalforsamling den 30. januar 2014. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning v. Formanden 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

4. Bestyrelsens planer for 2014, samt fastlæggelse af lokalkontingent 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Valg af Formand - på valg Helge Kromann 

7. Valg til bestyrelse og suppleant – på valg Poul Fjeldsted og Niels Risager 

8. Valg af revisor – på valg Flemming Thorsen og Bjarne Overgaard 

9. Eventuelt 

Helge bød velkommen til de 11 fremmødte medlemmer af foreningen.                                                          

Helge kunne meddele at dirigentklokken var glemt på en tidligere generalforsamling og derefter var blevet 

afleveret på Lokalhistorisk Arkiv i Hammel, men klokken var ikke hentet endnu, så klokkens lyd må vi vente 

med til næste generalforsamling: 

Ad. 1. Poul Fjeldsted blev valgt til dirigent, og han kunne meddele at generalforsamlingen var rettidig 

indkaldt. 

Ad.2. Helge fremlagde bestyrelsens beretning (se beretningen her) 

Formandens beretning blev godkendt 

Ad3. Flemming fremlagde skolebigårdens og Kursusvirksomhedens regnskab. Der havde været 37 tilmeldte 

til fortsætterkurset,  skolebigården erudvidet til 11 familier, en tilvækst på 6 bifamilier.   Flemming 

fremlagde en opgørelse af skolebigårdens materiel.  

Regnskabet blev godkendt.   

Herefter fremlagde Palle Kristensen regnskabet for HOB. Palle har overtaget hvervet som kasserer i løbet af 

året, da Niels Risager trak sig fra bestyrelsen. Det havde været et større arbejde at oprette en ny 

bankforbindelse til foreningens konto, men det lykkedes lige før årsskiftet, og nu kører det. Årets regnskab 

viste et underskud på 3.051,26 kr. som til dels skyldes indkøb af 4 bifamilier. 

Der var ros fra Peter Iversen for at der endeligt var et underskud i regnskabet, da det ikke er meningen at 

foreningen skal øge formuen. 

Regnskabet blev herefter godkendt.   

Ad. 4 Bestyrelsen foreslog at Lokalkontingentet forbliver 50 kr. i 2015. Forslaget blev godkendt. 

Medlemmerne i HOB er inviteret til mjødsmagning i Silkeborg Biavlerforening den 18. februar, det foregår i 

foreningens lokaler på Harsnablundvej i Silkeborg. 



En medlemsaften om Branchekode og Honningbehandling planlægges sammen med Silkeborg 

Biavlerforening, der er ikke fastlagt dato endnu. 

Honning jordbærdag bliver i år den 28. juni i skolebigården og et lokale på Klintholm, og ikke som sidste år 

hvor vi kæmpede med blæst og bier i et telt!! 

Flemming og Poul fremlagde program for fortsætterkursus 2014. 

Flemming orienterede om, at efter aftale med Henrik Christensen Silkeborg biavlerforeninmg afholder 

Silkeborg begynderkurset i 2014, da der tilsyneladende kun bliver et hold. Se vores kursusopslag herom på 

www.hammel-bi.dk. 

Ad 5. Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne. 

Ad 6. Helge Kromann ville gerne fortsætte som formand, han blev genvalgt uden modkandidat. 

Ad 7. Valgt til bestyrelsen blev Poul Fjeldsted, og Kurt Mogensen. Valgt som suppleant blev Freddy 

Kristensen. 

Ad.8. Som revisor for HOB blev Flemming Thorsen og Bjarne Overgaard valgt.  

Ad 9. Under eventuelt spurgte Carsten Madsen ind til om vi kunne bruge et lokale på Klintholm i 

forbindelse med møder i Skolebigården. Flemming havde stadig nøglen til lokalt, så det mente han godt 

kunne lade sig gøre. 

Palle Kristensen mindede om at HOB har 100 års jubilæum i 2016, skal vi sætte noget i værk allerede nu? 

Det blev henvist til bestyrelsen. 

Helge Kromann foreslog om man skulle flytte generalforsamlingen fra Sall, til en mere central beliggenhed? 

Det blev henvist til bestyrelsen. 

Niels Rasmussen mindede om Det Centrale Biregister, hvor han som Biinspektør ville have større mulighed 

for at have overblik over bigårde i Hammel og Omegns Biavlerforenings område, Niels vil gerne lave en 

aften med hjælp til at få registreret vores bigårde. Bestyrelsen drøfter forslaget.  

Paul Mikkelsen har efter en snak med Niels Rasmussen lovet at der kommer et afsnit på HOB´s hjemmeside 

om bisygdomme, og hvor man skal henvende sig hvis man har mistanke om sygdom i bierne. 

Referent Paul Mikkelsen 

                                                  

 

 


