
18.01.2016

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening.

Onsdag den 13 januar i Gjern Kultur og Idrætscenter.

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

   1. Godkendelse af referat af 7. oktober 2015
Referatet blev godkendt.

   2. Meddelelser fra formanden.
Poul har været til Formandsmøde i DBF. DBF har et ønske om at få en ressourceperson i hver 
lokalforening, der var også ønsker om at få lavet flere plancher og oplysningsmateriale, som 
lokalforeningerne kan bruge.
Evalueringsmødet for Begynderkurset 2015 blev aflyst på grund af for få tilmeldte

   3. Meddelelser fra bestyrelsen
Kurt meddelte at han på grund af tidsnød stopper i bestyrelsen.
Bjarne har lavet skilte til markering på staderne i skolebigården, skiltene er sat på staderne.

   4. Regnskab og medlemsstatus.
Ingen gennemgang af regnskabet, da Palle ikke var til mødet. Poul kunne meddele at der dags dato 
er 37 som har betalt medlemskab til DBF. Et medlem er udmeldt, Poul undersøger om de sidste der 
ikke har betalt, er en forglemmelse.
    5 HOB generalforsamling 28. januar.
Poul gennemgik punkterne til generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen: 
Poul Fjeldsted genopstiller til formand.
Kurt Mogensen genopstiller ikke.
Bjarne Overgaard genopstiller til bestyrelsen
Freddy Kristensen genopstiller til suppleant til bestyrelsen.
Flemming Thorsen genopstiller som revisor
Helge Kromann genopstiller som revisor

   6. Hjemmesiden, Facebook.
Paul kom med et forslag til Facebook side til Foreningen.
Det bliver en lukket gruppe kun for medlemmer af HOB.
Siden er tænkt som inspiration til arbejdet med bierne, et sted hvor man kan dele oplevelser og få 
gensidig hjælp til problemer omkring biavl.
Paul sender invitation til alle som er medlem af HOB, så må vi se om der er interesse.

   7. Skolebigården Klintholm.
For at bruge færre resurser på at have styr på de udleverede syreflasker til syrebehandling af bierne, 
kommer der pant på flaskerne. Panten er 10 kr. pr. flaske, som man får igen når flasken afleveres til 
en af instruktørene. Det er også muligt at beholde flasken til brug ved næste syrebehandling, hvor 
man så kan komme i skolebigården og få en ny potion syre.
Poul kar en god dialog med Favrskov kommune vedrørende lån af lokaler til foreningen. Det har 
dog været nødvendigt at rykke kommunen for svar. Der er nu aftalt et møde på Klintholm med den 
ansvarlige skoleleder..



Poul og Flemming satser på at have 8 familier i skolebigården i 2016, hvis der bliver flere, sælges 
de overskydende til medlemmer af foreningen.
Poul vil gerne have nedsat nogle arbejdsgrupper, som kan tage sig af honningslyngning, salg af 
honning, pleje af materiel og pleje af bigårdsområdet.

   8. Datoer og program for Begynderundervisning 2016.
Poul gennemgik programmet for begynderundervisningen, som kan ses på hjemmesiden hammel-
bi.dk
Det blev besluttet at deltagerne på sidste års begynderkursus, der er medlem af DBF,kan deltage på 
et kommende begynderkursus for 250 kr.

   9. Kommende arrangementer i HOB vinter/forår 2016
Til foredraget med Lajla Sølager er der nu tilmeldt 21 deltagere.

   10. DBF Biavlskonference 5-6 marts.
Poul deltager i hele konferencen. Dels som instruktør og dels privat.

   11. DBF generalforsamling 9.april.
DBF afholder generalforsamling den 9. april 2016. Forslag til behandling på generalforsamlingen 
skal DBF have modtaget fra lokalforeningerne senest den 27. februar. Poul deltager.

   12. Hammel og Omegns Biavlerforenings 100 års jubilæum 5. november
Vi satser på at lave et eftermiddags arrangement, forhåbentlig i de fremtidige lånte lokaler på 
Klintholm, indholdet er ikke fastlagt.

   13 Evt.
Intet under dette punkt.

Gennemgang af bestyrelsens aktivitetsliste, Poul laver revideret liste.

Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 17. februar kl. 19,00 i Gjern Kultur og Idrætscenter.

Referent Paul Mikkelsen.


