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Kære Biavler 
 
I dette Nyhedsbrev kan du læse om følgende: 
 

 Status på årets aktiviteter i HOB 

 Begynderkursus 2015 

 Generalforsamlingen den 29. januar 2015 
 

 
Årets aktiviteter 
Vi har i år afholdt begynderkursus i samarbejde med Silkeborg Biavlerforening. Kurset har været afholdt i 
Gødvad med undervisere fra Silkeborg Biavlerforening. 
 
I skolebigården på Klintholm har vi i år kørt kursus for fortsættere med aktiviteter hver 10. dag. Der har 
været et svingende antal deltagere på mellem 10 – 20 deltager pr. gang. Der er indkøbt en del nyt materiel 
til skolebigården og der er indvintret 9 familier. 
 
Den 28. juni 2014 arrangerede vi traditionen tro Honning og jordbærdag i skolebigården med honning 
fratagning og slyngning af honning. Der var lidt færre deltagere end de foregående år, men de der kom, 
havde en rigtig fin dag. Der var efterfølgende en meget flot artikel i Midtjyllands Avis fra dagen.  
(Den kan ses på vores hjemmeside) 
 
 
Begynderkursus 
I 2015 arrangerer vi begynderkursus i eget regi. Kurset i biavl for begyndere starter den 17. marts 2015.  
Se vores hjemmeside: www.hammel-bi.dk 
 
    
  

http://www.hammel-bi.dk/
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://www.ellekildeskolen.dk/Faelles/aviser/avis6/glad.gif&imgrefurl=https://www.ellekildeskolen.dk/Infoweb/Aviser/visallenyhederekstern.asp?AvisID=6&docid=xa4DMuJiAOclGM&tbnid=lD27I6RahB8OWM:&w=275&h=331&ei=miN-VKfpBIfuaPSogFA&ved=0CAIQxiAwAA&iact


Kurset kommer til at bestå af 2 lørdage med heldagskursus i marts måned. Hvorefter vi skal i bierne fra uge 
17 og mødes i Skolebigården på Klintholm hver 10. dag og følger årets arbejde med bierne. 
 
Kurset koster 450,- kr. inkl. forplejning de 2 kursus lørdage i marts 
 
Tilmelding senest den 14. februar 2015 til kursuslederne 
 
Flemming Thorsen 
flmt@fiberpost.dk mobil 2026 1563 
 
Poul Fjeldsted 
fjeldstedpoul@gmail.com mobil 2321 8994 
 
 
Generalforsamling torsdag den 29. januar 2015 kl. 19.00 
Vi har i mange år afholdt vores generalforsamling på Frijsendal Friskole, Sall. Men da den ligger i udkanten 
af vores medlemsområde, har Bestyrelsen besluttet at flytte årets generalforsamling til 
 
Gjern Kultur- og Idrætscenter 
Skovvejen 6, 8883 Gjern 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget 
4. Bestyrelsens planer for 2015 samt fastlæggelse af kontingent 
5. Forslag fra medlemmerne 
6. Valg af formand – på valg Helge Kromann (modtager ikke genvalg) 
7. Valg af bestyrelse og suppleant – på valg Palle Kristensen og Paul Mikkelsen  

(Begge modtager genvalg) 
8. Valg af revisor – på valg Bjarne Overgaard og Flemming Thorsen 
9. Eventuelt 

 
Efter generalforsamlingen vil der være honningsmagning og kåring af årets bedste honning. Så mød 
talstærkt op og medbring din bedste honning. Måske er den foreningens bedste honning  
 
 
Husk at tjekke foreningens hjemmeside. Her finder du referater fra generalforsamlingen, aktiviteter i 
skolebigården, arrangements- og kursusoversigten samt billede galleri fra vores Honning og jordbærdag 
mv. på www.hammel-bi.dk 
 

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 
 

Formand Helge Kromann, Eriksborgvej 62 Grauballe 8600 Silkeborg, 86877145, ighk@pc.dk 
Næstformand Poul Fjeldsted, Svostrupvej 23, 8883 Gjern, 23218994, fjeldstedpoul@gmail.com 
Kasserer Palle Kristensen, Højgårdsvej 24 Voel 8600 Silkeborg, 20755578, palle_voel@yahoo.dk 

Webmaster og sekretær Paul Mikkelsen, Bjørnkærvej 16, 8471 Sabro, 61316409, paul.mikkelsen@mail.dk 
Kurt Mogensen, Harbovad 5, 8600 Silkeborg, 29613344, il-birch_km@mail.dk 
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