
Referat fra generalforsamling den 29. januar 2015. 

Hammel og Omegns Biavlerforening har afholdt generalforsamling i Gjern Kultur og Idrætscenter. Der var 
11 medlemmer mødt op til generalforsamlingen 

Ad. 1 Valg af dirigent. 

Poul Fjeldsted blev valgt til ordstyrer. 

Ad.2 Bestyrelsens beretning ved formanden 

Helge Kromann fremlagde årets beretning, læs nedenstående. 

Skolebigården og kursusvirksomhed 
Vi har i år afholdt begynderkursus i samarbejde med Silkeborg Biavlerforening. Kurset har været afholdt i 
Gødvad med undervisere fra Silkeborg Biavlerforening. 
 
Der var en pæn tilslutning til vores fælles begynderkursus, jeg var derovre en aften. dels for at se hvordan 
man havde tilrettelagt kurset fra Silkeborgs side samt for at gøre lidt reklame for HOB. 
 
Kurset gav et mindre overskud – på godt 1700,- kr. til hver forening 
 
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.  Skolebigårdens opmagasinering af bimateriel skal 
flyttes, da bygningerne skal rives ned. 
 
Rent bimæssigt var året 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. 
 
Honning og jordbær dag den 28. juni 2014 
Den 28. juni 2014 arrangerede vi traditionen tro Honning og jordbærdag i skolebigården med honning 
fratagning og slyngning af honning.  
 
Vi var tilbage i A-klassen og det var rigtig godt. I 2013 var vi gået lidt forkert af hinanden, så der var i et telt 
på P-pladsen. Det var godt indtil bierne fandt os og teltet blæste væk. 
 
Der var mødt ca. 30 personer frem til Honning- og 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. (Den kan ses på vores hjemmeside) 
 
Vi plejer at sende en pressemeddelelse til både MJA og Favrskovposten. MJA har generelt været rigtig flink 
til både at lave en foromtale og sende en journalist ud på dagen for efterfølgende lave en artikel til avisen, 
som den i år. 
 
Måske skal vi sætte en annonce i Faurskovposten for at gøre opmærksom på Honning Jordbærdagen, da 
denne avis udgivelsesområde ligger i Skolebigårdens område. 



Nyt fra Danmarks Biavlerforening 
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 DBF på Dalum Landbrugsskole, her er Flemming på valg 
 
Tjek www.biavl.dk 

Referat fra Formandsmødet 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”? 
 
HOB organisatorisk 
Organisatorisk har det været et stabilt år. Vi fik sidste år valgt Freddy Kristensen som suppleant til 
bestyrelsen. I lighed med de tidligere år, tilbyder vi suppleanten, at deltage i bestyrelsesmøderne. Dels for 
at kunne følge mere med i hvad det foregår og samtidig for at suppleanten hurtigt kan komme ind i 
bestyrelsesarbejdet, hvis situationen skulle op stå. Det har Freddy taget imod og vi har allerede haft stor 
glæde af hans engagement, ikke mindst i Skolebigården. 
 
Bestyrelsen ved generalforsamlingen ser ud som følger: 
 
Formand og sekretær Helge Kromann, Eriksborgvej 62 Grauballe 8600 Silkeborg, 86877145, ighk@pc.dk 
Næstformand Poul Fjeldsted, Svostrupvej 2, 8883 Gjern, 23218994, fjeldstedpoul@gmail.com 
Kasserer Palle Kristensen, Højgårdsvej 24, Voel 8600 Silkeborg, 20755578, palle_voel@yahoo.dk 
Webmaster Paul Mikkelsen, Bjørnkærvej 16, 8471 Sabro, 61316409, paul.mikkelsen@mail.dk 
Kurt Mogensen, Harbovad 5, 8600 Silkeborg, 29613344, il-birch_km@mail.dk 
 
Suppleant Freddy Kristensen 
 
Medlemssituationen 

Pr. 31. december 2014 er vi registreret i DBF med 32 medlemmer. Det er desværre en tilbagegang på 2 
medlemmer. Så vi har ikke formået, at få vore nye biavlerne til at melde sig ind i hovedforeningen. Vi har et 
antal lokalmedlemmer(9 stk.) Det er rigtig fint, men det bedste var jo at de også meldte sig ind i DBF. 
 
Hjemmeside 
Vores hjemmeside kører rigtig godt – ikke mindst takket være vores webmaster Paul, der søger for at der 
hele tiden sker noget på siden, samt at alt aktuelt fra Foreningen altid er at finde på siden. Stor tak og ros til 
Paul 
Så alle der ikke allerede har været inde på www.hammel-bi.dk opfordres til at gøre det.  
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Hammel og Omegns Biavlerforening har 100 års jubilæum i 2016 – Hvordan skal det fejres?? 
 

Til bestyrelsen og vore instruktører vil jeg også sige tak for jeres indsats i det forgangne år. I har ydet en flot 

indsats og jeg ser frem til samarbejdet det kommende år. 

Mange tak til jer medlemmer, som er mødt op på vores Generalforsamling og til alle jer som er aktiv i 

skolebigården og ved vores arrangementer. 

 

Kommentar til beretningen: 

Poul og Flemming er ved at undersøge om vi kan få oplagringsplads til foreningens materiel på Klintholm 

ved Skolebigården, da vores nuværende oplagringsplads skal rives ned. 

Hvis det mislykkes kan det f.eks. undersøge om vi kan låne lokaler ved Hammel Efterskole. 

Niels Rasmussen mener at kommunen skal lægge lokaler til foreningens indendørs arrangementer. 

Bestyrelsen undersøger mulighederne, hvis vi ikke kan få plads på Klintholm. 

Helge Kromann havde fået oplyst at gamle protokoller fra foreningen ligger på Lokalhistorisk samling i 

Hammel. 

Beretningen blev herefter godkendt 

 

Ad.3 Fremlæggelse af regnskab og budget. 

 
Palle Kristensen fremlagde regnskabet for 2014. Regnskabet viste et underskud på 532,34 kr. men der var 

betalt udlæg til Helge Kromann fra 2013 på 1938,30 kr.  

Pr. 31.12.2014 havde Foreningen et indestående i banken på 6.956,96 kr. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad. 4 Bestyrelsens planer for 2015, samt fastlæggelse af kontingent. 
Helge fremlagde bestyrelsens planer, som kan læses nedenfor. 

Vinter/forårs arrangement 
Der var forslag om at lave en dag med udvintring af bierne og derefter et arrangement i A. klassen.  
 
Begynderkursus og Skolebigården 
Orientering ved Poul 
 
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 
 
 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 for at følge årets arbejde med bierne. 
 
Kurset koster 450,- kr. inkl. forplejning de 2 kursuslørdage i marts 
 
Tilmelding senest den 14. februar 2015 til kursuslederne 
 
Flemming Thorsen 
flmt@fiberpost.dk mobil 2026 1563 
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Poul Fjeldsted 
fjeldstedpoul@gmail.com mobil 2321 8994 
 
 
Honning og Jordbærdag den 27 juni i skolebigården 
 
Bestyrelsen foreslår uændret lokalkontingent – 50,- kr. 
 
Bestyrelsens planer for 2015, samt kontingent blev godkendt. 
 
 

Ad. 5 Forslag fra medlemmerne. 
 
Der var ingen indkommen forslag. 
 

Ad 6. Valg af formand. 
 
Helge ønskede ikke at fortsætte som formand, han har været formand i 6 år. 
Poul Fjeldsted blev foreslået som formand, og han accepterede og blev valgt. 
 

Ad. 7 Valg til bestyrelse og suppleant. 
 
Palle og Paul var på valg, og der skulle bruges et bestyrelsesmedlem mere da Poul var blevet valgt til 
formand. 
Palle og Paul ville godt fortsætte. 
Bjarne Overgaard blev foreslået og blev valgt (valget gælder et år, da Poul ikke var på valg i år) 
Freddy Kristensen blev genvalgt som suppleant. 
 

Ad. 8 Valg af revisor. 
 
Flemming Thorsen blev genvalgt. Nyvalgt blev Helge Kromann 
 

Ad.9 Eventuelt. 
Poul takkede Helge for sit arbejde i foreningen som formand og gav ham et par flasker vin i afskedsgave. 
Hammel og Omegns Biavlerforening har 100 års jubilæum den 5. november 2016. Bestyrelsen kommer med 
forslag til jubilæet.  
 
Efter generalforsamlingen var der smagning af medlemmernes honning, der var 13 glas til bedømmelse, og 
efter et tæt opløb kom vinderhonningen fra Bjarne Overgaard. 
Referent  
Paul Mikkelsen 
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