
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 
 
Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 
 
Onsdag den 7. oktober 2015 i Gjern Kultur og Idrætscenter. 
 
Tilstede: Poul Fjeldsted, Bjarne Overgaard, Palle Kristensen, Freddy Kristensen og Paul Mikkelsen. 
Afbud: Kurt Mogensen  

1. Godkendelse af referat. 
Referatet fra den 3. juni blev godkendt. 
 

2. Meddelelser fra formanden. 
Poul F. deltager i Formandsmødet i DBF den 24. oktober i Ejby. 
Der vil blive afholdt evalueringsaften for årets nybegyndere i november måned. 

 
3. Meddelelser fra bestyrelsen 

Palle fortalte at HOB har ca. 60 glas forårshonning og ca. 70 glas sensommerhonning tilbage. Palle tager 
kontakt til Sparkøbmanden i Gjern og Brugsen i Hammel om muligt salg af honning. 

 
4. Regnskab og medlemsstatus. 

Kasseren fortalte at der står 8499,66 kr. på foreningens konto. Alle kongtigenter er kommet ind. Der er 
udgifter til foder, etiketter og engangsservice til jordbær/honningdag som skal betales. 
Medlemstallet i HOB er 43 medlemmer som er medlem af HOB og DBF, og 7 som er lokalforenngsmedlem, 
altså 50 medlemmer. 
Bestyrelsen har en målsætning om at nå 50 medlemmer i løbet af 2016, så vi må sige at målet er nået, og 
det er ikke mindst Poul F og Flemming Thorsens fortjeneste, da der har været et stort hold begyndere, 
hvoraf de fleste har meldt sig ind i DBF. 
 

5. Hjemmesiden. 
Poul F. havde fået en forespørgsel om der på Hjemmesiden kunne være en rubrik med ”Køb og salg” 
Paul M. havde et forslag om at koble en Facebook side til Hjemmesiden, hvor medlemmerne kunne 
kommunikere med hinanden, både om køb og salg, men også andre bi-relevante emner. Paul M. 
undersøger muligheden til næste bestyrelsesmøde. 
 

6. Udkast til forretningsorden. 
Poul F. gennemgik den reviderede forretningsorden for bestyrelsen.  
Forretningsordenen blev hermed vedtaget. 
 

7. Skolebigården Klintholm. 
Skolebigården startede året med 8 familier, og i løbet af sommeren kom antallet op på 13 familier. Ved 
indvinteringen er der 10 familier. Det dårlige vejr i år har betydet at nogle af de nye dronninger er svage og 
at der måske kan blive færre familier efter vinteren. Flemming og Poul havde håbet at kunne sælge nogle 
familier til nybegynderne, men da der kun er 10 familier, har det ikke været mulig at sælge bi familier. 
Poul F. og Flemming har lavet aftale med A-klassen på Klintholm, således at de kan følge en af vores 
familier næste år, Skolebigården står stadig for det praktiske arbejde med bistadet. 
 



 
Flytning af materiel til Klintholm fungere stort set fint, dog er der trangt med pladsen i den halve container 
som vi låner, der kan godt bruges en hel container. 
Poul F. har lavet et udkast til ansøgning til Favrskov Kommune om mulighed for opstilling af skurvogn, egen  
container og adgang til A-klassens lokaler til afholdelse af møder og undervisning. Forslaget blev 
gennemgået af bestyrelse. Poul F. finpudser forslaget og sender det til Favrskov Kommune. 
Palle vil forsat stå for Skolebigårdens honningslyngning, Bjarne og Birgit Overgaard vil stå for Markedsføring 
ved f.eks. Spar købmanden i Gjern. 
Bestyrelsen besluttede at alle foreningens medlemmer kan få udleveret både myresyre og oxalsyre til op til 
10 familier. Betingelsen er at man bestiller det hos Flemming Thorsen og møder op i skolebigården for at få 
det udleveret på den annoncerede dag. Det vil blive annonceret på hjemmesiden, hvornår vi behandler 
bierne i skolebigården med henholdsvis myresyre og oxalsyre. 
 

8. Begynderkursus 2016. 
På næste års begynderkursus, vil Poul F. tage mere over da Flemming har meget travlt med arbejdet i DBF 
samt sin egne bi gårde. Der vil dog blive trukket på Flemmings viden om biavl, og Poul. F håber at Flemming 
stadig vil få tid til at være en væsentlig del af Skolebigården. 
Palle og Freddy vil fortsat hjælpe til ved undervisningsaftenerne i Skolebigården. 
 

9. Kommende arrangementer. 
Der kom flere forslag til arrangementer, men det var svært at få det indpasset i kalenderen. 
Poul F. overvejer kommende arrangementer. 
 

10. Nedsættelse af udvalg, 100 års jubilæum. 
Der var flere ideer til jubilæet som foregår i november 2016. 
Poul F vil komme med forslag til jubilæet. 
 

11. Evt. 
Intet under dette punkt. 
 

12. Aktivitetsliste. 
Aktivitetslisten blev gennemgået, og opdateret. 
 
Næste møde i bestyrelsen er 13. januar 2016. klokken 19,00 i Gjern Kultur og Idrætscenter 
 
Referent Paul Mikkelsen 09.10.2015. 


