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Kære biavlere 

Oxalsyre behandling den 28. november  

Lørdag den 28. november 2015 kl 10 mødes vi i skolebigården på Klintholm for at behandler bierne med 

oksalsyre. På grund af det lune efterårsvejr kan der fortsat være lidt yngel i familierne. Det betyder at vi 

ikke får ram på de varroamider, som sidder bag forsejlingen. For at være helt sikre på at få behandlet 

bierne inden vinteren evt. forhindrer os i det, har vi dog valgt behandling nu. 

Bestyrelsen har besluttet, at alle medlemmer kan få udleveret oksalsyre til behandling af egne bier- op til 

10 bifamilier. Det forudsætter at I senest torsdag den 26. november meddeler Flemming Thorsen pr mail 

flemt@fiberpost.dk, hvor mange familier I ønsker behandlet, og at I møder i skolebigården for at få den 

bestilte oxalsyre udleveret.     

Sæsonen 2015 

Som alle biavlere har erfaret, har det ikke været en helt almindelig bisæson. Køligt forår og sen udvikling af 

familierne. Mindre forårshonning. En del sværmning. I skolebigården bevægede vi os fra 8 til 13 familier 

hen over sommeren. Men sluttede med at indvintre 10 familier. Heraf er der endda nogle af dronningerne, 

vi ikke er helt sikre på, om de kan klare at udvikle familien til foråret. 

For vores 14 begyndere vil jeg kalde sæsonen i skolebigården rigtig god rent oplevelsesmæssigt. Der har 

næsten ikke været et møde i skolebigården uden en eller anden atypisk hændelse i forhold til det program 

vi havde lagt i håb om en forholdsvis normal sæson. Det illustrerede med al tydelighed at også som biavler 

skal man være fleksibel og reagere på det naturen byder på.   

Dialog med kommunen 

Bestyrelsen har indledt en dialog med Favrskov kommune om bedre forhold for arbejdet i skolebigården. Vi 

vil gerne have bedre mulighed for opbevaring af vores materiel. I år har vi fået mulighed for at låne 

halvdelen af en container, som skolen anvender den anden halvdel af. Vores mål er at få vores egen 

container. Vi ønsker os også mulighed for at kunne afslutte den enkelte skolebigård`s aften i et af A-

klassens lokaler gerne med mulighed for at lave en kop kaffe mm. Som det sidste har vi bedt om mulighed 



for adgang til lokaler, hvor vi kan udføre egentlig undervisning af begyndere i såvel teori og praktik 

vedrørende vedligeholdelse af materiel. 

Kommunen har taget positivt imod vores henvendelse, og er gået i gang med at undersøge mulighederne 

for at imødekomme vores ønsker.  

Generalforsamling 

Generalforsamlingen som er foreningens øverste myndighed afholdes torsdag den 28. januar 2016 kl. 19.00 

i Gjern Kultur- og Idrætscenter. På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen forslag og planer for det 

kommende år. Det er derfor bestyrelsens håb, at mange af jer vil deltage og gøre jeres indflydelse 

gældende ikke mindst på planerne for det kommende arbejde i forbindelse med skolebigården. 

Senere udsendes en egentlig indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden. Men sæt allerede nu X i 

kalenderen.  

2016 bliver et jubilæum`s år. 

I 2016 har Danmarks biavlerforening 150 års jubilæum. DBF fejrer jubilæet den 2. og 3. juli 2016 med et 

stort arrangement i Ringe på Fyn. I løbet af vinteren og foråret vil DBF informere i Tidsskrift for biavl om alle 

aktiviteterne. 

Vores egen lokalforening ”Hammel og Omegns Biavlerforening” fylder 100 år i november 2016. Bestyrelsen 

har endnu ikke besluttet, hvordan det skal markeres. Selv om vores muligheder for at markere det er 

ganske beskedne med ca. 50 medlemmer og en formue på ca. 7-8.000 kr. så er bestyrelsen indstillet på at 

det skal markeres. Der er derfor brug for nogle kreative sjæle med forslag til, hvordan jubilæet kan fejres 

under festlige og hyggelige former. 

I tidsskrift for biavl nr. 9 1966 annonceres det at Hammel og Omegns Biavlerforening holder 

generalforsamling den 1. okt. 1966. Et punkt på dagsordenen er fastlæggelse af program til 50 års jubilæet 

den 5. november 1966. 

Da den 5. november 2016 er en lørdag, kan det vel ikke være mere nærliggende end at holde et 

eftermiddags arrangement  med honningkage og andre af biavlens produkter. Det kan naturligvis gøres på 

mange andre måder og tidspunkter. Bestyrelsen er helt åben for modtagelse af alle medlemmers gode 

forslag.    
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