
Hammel og Omegns Biavlerforening 
Referat fra møde i bestyrelsen   

 

27. februar 2014 

Til stede: 

Paul, Kurt, Palle, Poul, Freddy og Helge  

 

 

 

1. Meddelelser – Bordet rundt 
Ingen meddelelser fra Formanden 
Freddy spurgte ind til det Centrale Bigårds Register (CBR). Der indsættes et 

link til det i Forårs Nyhedsbrevet fra foreningen. 

Flemming har bedt Palle om at kigge til bierne på Klintholm. Det bliver i 

weekenden eller først i næste uge. Palle kunne ved den første aften på kurset 

for fortsættere tirsdag den 4. marts oplyse, at alle bifamilier på Klintholm har 

det godt og er kommet fint gennem vinteren. Der skal måske lægges en 

foderpakke på en enkelt familie. 

Paul oplyste at han og vores biinspektør Niels Rasmussen har lavet en side om 

bisygdomme på vores hjemmeside. Her kan man også se noget om det 

Centrale Bigårds Register (CBR) her er der også et link til registeret. Hvis man 

vil registrere sine bigårde.  

 

2. Evaluering af generalforsamlingen 2014 – Konstituering af 
bestyrelsen  
- Formand og sekretær Helge 

- Næsteformand  Poul 

- Kassere  Palle 

- Webmaster  Paul 

   Kurt 

   Freddy (suppleant)  

 

Bestyrelsen diskuterede om generalforsamlingen fortsat skal afholdes på 

Frijsendal Friskole i Sall eller vi skal finde et andet sted f.eks. Gjern Kultur- og 

Idrætscenter. 

 Den endelig beslutningen bliver taget på bestyrelsesmødet i oktober. 

 

Der arrangeres honningsmagning og kåring af foreningens bedste honning på 

næste års generalforsamling. 

 

3. Begynderkursus 2014 (afholdes af Silkeborg Biavlerforening) 
Poul oplyste at der er pt. er tilmeldt 12 til det fælles begynderkursus. 

Undervisere bliver Henrik Christensen og Bjarne Strandby 

 

4. Kursus for fortsættere – Skolebigården 2014 

Der er pt. 12 – 14 tilmeldte. Der er sidste tilmelding 28. februar med 

opsamling mandag den 3. marts. På kursets første aften 4. marts var der 22 

tilmeldte, men der deltog kun 15 den første aften i GKIC. 

Det er et rigtig flot og fyldigt program. 

 

Instruktørerne (Flemming og Poul) har udarbejdet en liste på materiel, som de 

gerne vil have indkøbt til skolebigården for at kunne gennemføre kurset med 

det indvintrede antal bifamilier. 

Flemming har lavet et budget for det ønskede materiel på 6.820,- kr. 



 

I første omgang er det vigtig, at få indkøbt magasiner og rammer. 

 

Der er afsat 3000,- kr. i foreningen budget til indkøb af materiel, samtidig er 

det et tilsvarende beløb i skolebigårdens kasse. 

 

Bestyrelsen besluttede at godkende indkøbet af materiel. I første omgang 

indkøbes der 20 magasiner med tilhørende rammer og voks. 

  

5. Honning og jordbærdag og evt. andre aktiviteter 

Årets Honning og jordbærdag er fastsat til lørdag den 28. juni. Vi skal prøve 

om vi i år kan få en aftale med A-klassen, så vi kan være i deres værksted. 

Det er noget mere optimal end sidste års arrangement i et telt på P-pladsen. 

 

 Helge søger for kontakten til A-klassen, pressemeddelelse og udsender en  

 To – Do liste op til dagen 

 Poul og Flemming søger for alt vedr. bierne og slyngning af honning 

 

Der skal evt. slynges rapshonning før den 28. juni, da der er meget raps 

omkring skolebigården i år. 

 

Palle foreslog, at vi laver en sommerudflugt med temaet presning af honning. 

Det kan evt. være en tur til Vagn Thorsen Sønder Rind ved Viborg, som laver 

en del presset honning.  

 

Palle tager kontakt til Vagn Thorsen 

 

6. Økonomi og medlemstal 

Foreningen har holdt status quo i forhold til antal medlemmer, der også er 

medlemmer i Danmarks Biavlerforening (pt 38 medlemmer) 

 

Palle har registeret 2 lokalmedlemmer 

- Henrik Christensen, Ole Bakholt 

Helge har lige ledes 2 lokalmedlemmer 

- Villy Andersen, Morten Lindgård Jensen 

Der udover har Flemming nogle stykker 

 

Helge afleverede diverse bilag for udlæg, han har haft i 2013, men som Niels 

ikke havde fået afregnet. 

 

7. Eventuelt 

Helge laver et udkast til et Forårs Nyhedsbrev 

- Opsamling på generalforsamlingen 

- Skolebigården og kurset for fortsættere 

- Honning og jordbærdagen 

- Sommerudflugt?? 

 

Silkeborg Biavlerforening afholdt Mjødaften den 18. februar, med 12 deltagere 

heraf 6 medlemmer fra HOB. 

 

Referent Helge 

 

 


