
Bestyrelsesmøde i Hammel og omegns Biavlerforening 

Onsdag den 18. februar i Gjern Kultur- og Idrætscenter 

Tilstede: Poul Fjeldsted, Palle Kristensen, Kurt Mogensen , Bjarne Overgaard , Freddy Kristensen  og Paul 

Mikkelsen 

1. Meddelelser fra formanden:  

Poul deltager i Biavlskonferencen den 7.- 8. marts i Vejen. 

Palle og Bjarne  deltager også. 

2. Meddelelser fra bestyrelsen: 

Kurt har været på konference i Trekantsområdes Biavlerkreds vedrørende afsætning af honning, med der 

havde ikke været meget nyt at tage med hjem. 

Bjarne havde fået en forespørgsel.  Hvor man kunne læse om nyt fra HOB, når man ikke har adgang til 

internettet? Poul Fjeldsted foreslog at foreningen kunne sende breve til det ”Netløse” medlem! 

Paul Mikkelsen meddelte at han havde lavet en optællingsfejl ved honningsmagningen til 

generalforsamlingen, Poul Fjeldsted fik samme pointtal som vinderen og der skulle derfor havde været 

omsmagning mellem Bjarne og Poul Fjeldsted´s honning. 

3. Konstituering af bestyrelsen: 

Bestyrelsen har følgende sammensætning: 

Poul Fjeldsted, formand 

Kurt Mogensen, næstformand 

Palle Kristensen, kasserer 

Paul Mikkelsen, webmaster og sekretær 

Bjarne Overgaard, bestyrelsesmedlem 

Freddy Kristensen, suppleant 

4. Regnskab og medlemsstatus: 

Palle kunne fortælle at der siden regnskabet på generalforsamlingen har været en udgift på ca. 270 kr. til 

afholdelse af generalforsamlingen. 

Vedrørende medlemstallet i foreningen, har Palle kun registreret medlemmer som er medlem af Danmarks 

Biavlerforening. Lokalmedlemmer har betalt til Flemming Thorsen i forbindelse med Fortsætter kursus. 

Poul Fjeldsted vil afklare med Flemming hvem der stadig er Lokalmedlemmer. 

5. Vedtægten og evt. forretningsorden: 



Poul Fjeldsted havde foreningens vedtægter med til mødet, der var enighed om at der ikke skulle ændres i 

vedtægterne, som i givet fald først kan ændres på næste generalforsamling. Vedtægterne kan læses på 

Hjemmesiden. 

Poul Fjeldsted foreslog at der blev lavet en forretningsorden for bestyrelsen med f.eks. følgende indhold: 

Mødeaktivitet, dagsorden, referat, aktivitetsliste, regnskab, omkostningsgodtgørelse, 

kontingentfastsættelse, kontingentopkrævning, hjemmeside, nyhedsbrev og skolebigård. 

Poul Fjeldsted vil arbejde videre med forretningsordenen. 

 

6. Indsatsområder i 2015: 

Skolebigårdens størrelse bibeholdes. Der afholdes Begynderkursus i biavl. 

Materiel opbevaring kan muligvis ske på Klintholm, enten i en lånt container, eller en container som 

foreningen køber, således at den i en hvis udstrækning kan bruges som samlingssted i forbindelse med 

aktiviteterne i Skolebigården. Der var enighed om at anskaffe en container. 

Flere medlemmer. Nye og nye/gamle. 

I år starter der igen begynderundervisning, og dermed håb om nye medlemmer i foreningen. Bestyrelsen 

ønsker at alle som er medlem af HOB også er medlem af Danmarks Biavlerforening, der blev drøftet at 

sætte Lokalkontingentet op til næste generalforsamling, Poul Fjeldsted ønskede at årets begynderhold ville 

kunne få en reduktion i deltagergebyret på 200 kr. hvis man melder sig ind i Danmarks Biavlerforening . 

Poul Fjeldsted ønskede at foreningen skulle være mere udadvendt, bl.a. for at få flere til at interessere sig 

for at blive biavler. Dette kunne være udover Honning Jordbærdagen, at gøre opmærksom på biavlen ved 

arrangementer f.eks hos Spar købmanden i Gjern og/eller hos brugsen i Hammel. Poul Fjeldsted foreslog 

søndag den 28. juni, som er dagen efter Honning Jordbærdagen, hvor foreningen har nyslynget honning. 

Poul Fjeldsted undersøger først hos Spar købmanden. Med hensyn til at få mere aktivitet omkring ”gamle 

medlemmer” havde vi en snak om at lave et bi-arengement, Palle blev tovholder. 

7. Årets møder: 

Der blev aftalt følgende møder i bestyrelsen frem til næste generalforsamling: 

3. juni, 30. september 13. januar 2016. Generalforsamlingen afholdes 28. januar 2016. 

Alle møderne afholdes klokken 19,00 i Gjern kultur- og Idrætscenter. 

8. Generalforsamling i Danmarks Biavlerforening: 

Poul Fjeldsted deltager i generalforsamlingen. Bestyrelsen stiller ingen forslag til behandling på 

generalforsamlingen. 

9. Evt. 

Intet 

Referent Paul Mikkelsen 19.02.2015 

 



 

 


