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Kære biavlere 

Vinteren er gået, og foreningen har overstået sin generalforsamling og det konstituerende 

bestyrelsesmøde. Poul Fjeldsted blev valgt som ny formand. Bjarne Overgård blev nyvalgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har besluttet at indsatsområderne i 2015 skal være flere nye medlemmer, hvilket vil kræve nye 

udadvendte aktiviteter. Endvidere vil vi gerne styrke foreningens arbejde ved at ændre lidt på møde- og 

organisationsstruktur. Interesserede kan læse referaterne på hjemmesiden, medlemmer uden mail adresse 

vil få tilsendt denne og andre informationer med post. 

Danmarks biavlerforening har ligeledes holdt generalforsamling. Her blev Flemming Thorsen genvalgt til 

bestyrelsen. På det konstituerende møde i maj forventes det at Flemming genvælges til den tunge post som 

formand for fagligt udvalg. 

Skolebigården  

Bierne, instruktørerne, begynderne og forhåbentlig rigtig mange af foreningens biavlere er nu klar til en ny 

sæson i skolebigården på Klintholm i Hammel.  Den 10. april holdt vi det første eftersyn sammen med vore 

begyndere og et mindre antal medlemmer. Alle 9 familier har overlevet. En enkelt familie var uden 

dronning, hvilket ikke var en overraskelse, da vi i forbindelse med oxalsyre behandlingen i december fandt 

dronningen død udenfor stadet. Familien blev sat under en anden familie. Det betyder at vi nu kun har 8 

familier at arbejde med i skolebigården. 

Begynderkursus. 

I år har 14 nye håbefulde begyndere ud i biavl meldt sig til foreningens begynderkursus. Velkommen til Jer. 

Flemming Thorsen og Poul Fjeldsted har ført dem gennem den teoretiske del af kurset. De mødte første 

gang i skolebigården den 10. april. Fra den 20. april mødes vi i skolebigården hver tiende dag indtil en gang i 

august. Interesserede kan læse om skolebigårdsprogrammet på hjemmesiden. 

Kommende aktiviteter: 

Skovens dag den 10. maj 

Hammel kommunes nye naturvejleder arrangerer ”Skovens dag” i området omkring Klintholm den 10. maj. 

Foreningen deltager med forskellige fremvisninger i skolebigården. Vi vil bl.a. opstille et 



demonstrationsstade. Vise forskellige materialer til brug i biavlen. Tilbyde smagsprøver – og sælge honning. 

Måske lave en lille konkurrence hvor deltagerne skal svare på stillede spørgsmål om bierne og biavlen. 

Arrangementerne vil blive annonceret i dagspressen. Alle er velkommen. 

 

 

Honning- og jordbærdag den 27. juni 

Traditionen tro holder vi honning- og jordbærdag, hvor publikum inviteres til at overvære at vi tager 

honningtavlerne fra bierne, hvorefter deltagerne får lov til at hjælpe med slyngningen. Som belønning er 

der smagsprøver med honning på jordbær. Det plejer at være en rigtig god dag især for børnene. 

Bliv biavler 

Bestyrelsen arbejder på at skabe interesse for at blive biavler. I den forbindelse vil vi aftale med en eller to 

fødevareforretninger at vi stiller op med nyslynget honning og andre effekter der kan give anledning til en 

snak med interesserede. Planen lige nu er et arrangement den 28. juni.  

Udflugt 

Bestyrelsen arbejder også med planer om at genoptage tidligere tiders udflugts lignende arrangementer. 

Dog ikke mere udflugt en at der gerne må indgå noget bifagligt. Vi håber at kunne tilbyde noget først i juli.   

Bestyrelsens næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 3. juni. Medlemmer der har gode ideer eller forslag, til drøftelse i 

bestyrelsen, er meget velkommen til at henvende sig til et bestyrelsesmedlem. Hvis vi har nyt at fortælle 

inden bestyrelsesmødet, skriver vi selvfølgelig om det. Ellers skriver vi igen lige efter bestyrelsesmødet.       

Pbv 

Poul Fjeldsted 


