
Hammel og Omegns Biavlerforening 
Referat fra møde i bestyrelsen 
 
27. november 2014 
Til stede: 
Helge, Poul, Palle, Kurt, Freddy og Paul 
 

1. Meddelelser bordet rundt. 
Helge fortalte om årets begynderkursus sammen med Silkeborg Biavlerforening, der havde 
været et overskud på 1.707,50 pr. forening. 
Kurt har meldt sig til kursus vedrørende salg af honning. Det er Trekantens Biavl som 
afholder kurset i Middelfart. 
Poul mindede om at HOB har 100 års jubilæum i 2016, skal vi sætte noget i gang 
desangående? 

 
2. Referat fra Formandsmøde i DBF 

Palle har været til formandsmøde 25. oktober i Kolding. Vi fik en fyldig orientering om 
mødet, og nogle af hovedpunkterne var følgende: 
Opservationsbigårde. 
Bi tab. 
Økologisk varoabehandling i Danmark. 
Økologisk biavl. 
Projekt angående pollen 
Danida forskningsprojekt. 
Randsoner langs vandløb 
Afsætning af honning, foreninger på Fyn har slået sig sammen for at afsætte mere honning. 
Ligger” Honning Jordbærdagen på det rigtige tidspunkt”? 
DB efterlyser ideer til foreningens 150 års jubilæum i 2016 
29.-30. januar Nordisk Baltisk konference 
7.-8. marts Biavls konference i Vejen 
11. april er der generalforsamling i DB 
 

3. Evaluering af Honning Jordbærdagen den 28. juni 
Der var mødt ca. 30 personer frem til Honning Jordbærdagen, det var nok lidt færre end 
forrige år, men det var en god dag for de fremmødte. 
Midtjyllands Avis havde lavet en flot artikel fra dagen. 
Paul forespurgte om foreningen måske skulle sætte en annonce i Faurskovposten for at 
gøre opmærksom på Honning Jordbærdagen, da denne avis udgivelsesområde ligger i 
Skolebigårdens område. 
 

4. Evaluering af fortsætterkurset og skolebigården. 
Poul kunne fortælle at det rent bimæssigt var gået godt i Skolebigården, og der er 
indvinteret 9 familier. Der har i år været færre fortsættere til kursusaftenerne, så i 2015 
bliver der ingen kursus for fortsættere. 
Skolebigårdens opmagasinering af bimateriel skal flyttes, da bygningerne skal rives ned. 
 

5. Vinterarrangementer. 
Der var forslag om at lave en dag med udvintring af bierne og derefter arrangement i A. 
klassen.  



6. Næste års aktiviteter  - Begynderkursus 
Flemming og Poul har udsendt program for Begynderkursus i biavl 2015.  
Palle og Freddy er hjælpere på kurset. 
 

7. Generalforsamling 2015, tid og sted. 
Bestyrelsen besluttede at flytte årets generalforsamling til Gjern Kultur og Idrætscenter. 
Datoen bliver torsdag den 29. januar klokken 19,00 
På valg er Helge, som ikke ønsker at stille op til formand igen. 
Palle og Paul er på valg, begge vil godt stille op igen 
Efter generalforsamlingen vil der være honningsmagning og der bliver kåring af ”Årets 
bedste honning”  
 

8. Økonomi og medlemstal 
Foreningen har 7.312 kr. på ”Bogen”, men der er ikke afregnet for skolebigårde endnu. 
Palle mangler at få opdatering på medlemstallet, men der er ca. det samme antal som 
sidste år. 
 

9. Eventuelt. 
Intet under dette punkt. 
 
 
Referent Paul 
07.01.2015 

 


