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Referat fra generalforsamling den 28. januar 2016. 

Som en del af referatet ligger bestyrelsens beretning 

Generalforsamling den 28. januar 2016 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter 
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Formanden bød velkommen og glædede sig over fremmødet på 16 deltagere 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Helge Kromann, som blev valgt til at lede mødets forhandlinger 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Hammel og Omegns Biavlerforening havde pr. 31. december 2015, 42 medlemmer, som var medlem af 
Danmarks Biavlerforening (DBF). Det er 10 mere end på samme tidspunkt for et år siden. Endvidere havde vi 
7 lokalforeningsmedlemmer. Af de 7 lokalforeningsmedlemmer var 3 også medlem af Silkeborg 
biavlerforening/ DBF. Det betyder et samlet medlemstal på 49 i 2015 

DBF Har meddelt at 37 har betalt kontingent for 2016. Et medlem har meldt sig ud fire har ikke betalt 
kontingent endnu, så måske betaler de senere. Hvor mange af vores lokalforeningsmedlemmer der vil 
fortsætte ved vi ikke på nuværende tidspunkt, da endnu ingen har betalt for 2016. 

HOB`S bestyrelse har i denne periode afholdt 4 bestyrelsesmøder. Alle her i Gjern Kultur- og Idrætscenter. 

Vi har udsendt 4 nyhedsbreve. Deltaget i ”Skovens dag”. Afholdt den landsdækkende ”Honning og 
Jordbærdag”. Solgt nyslynget honning ved et arrangement ved Spar Købmanden i Gjern. Og har planlagt et 
foredrag med Laila Sølager om hvordan man indretter haven til både bierne og egen familie. 

Dette er i overskrifts form hvordan foreningens verden ser ud gennem bestyrelsens briller. Men der er 
naturligvis mange detaljer at berette om   

Skolebigården 

Skolebigården er vores største aktiv. Vi har en virkelig god placering på Klintholm. Der er læ, sol og rigtig 
fornuftige trækkilder. I 2015 har vi bevæget os fra 8 til 13 familier for til slut at ende på 10 familier. 
Udvidelserne skyldes at vi tog dronningerne fra de familier der byggede sværmceller. Sidst på sæsonen måtte 
vi slå nogle familier sammen fordi et par dronninger var for svage. Vi kan sikkert også forvente at enkelte 
dronninger er for dårligt parret til at klare en fornuftig udvikling af familierne til foråret. Det vil så betyde 
endnu nogle sammenlægninger af familierne. Men mon ikke vi kan holde os på de 8 familier som er vores 
målsætning.  

Sæsonen igennem har Flemming og/eller Poul været i skolebigården hver tiende dag. Vi har holdt to syre 
arrangementer henholdsvis myresyre i august og oksalsyre i november med uddeling af i begge tilfælde. I 



den kommende sæson bliver det sådan, at dem der vil have syre skal betale 10 kr. for en syrefast flaske. De 
10 kr. kan man få tilbage ved at aflevere flasken, eller beholde den og få den fyldt fra gang til gang. Selve 
syren betaler HOB. 

Efter behov har vi haft god hjælp i skolebigården af Palle, Freddy og Bjarne. En enkelt gang, eller er det to, 
har vi haft besøg af bisygdomsinspektør Niels Rasmussen. Det er en rigtig god ide at Niels besøger os. Det er 
altid nemmere at henvende sig til en person man kender, selv om vi selvfølgelig alle håber på, at vi ikke får 
brug for besøg af bisygdomsinspektøren. 

I de senere år har vi opbevaret vores materiel på en gård i Gjern, hvor Flemming i forvejen havde en aftale 
om opbevaring af materiel. Det lykkedes os i løbet af sæsonen at få lov at bruge halvdelen af en af de 
containere som A-klassen bruger til anden opbevaring. Det er lidt trangt, men brugbart og en fordel at have 
materiellet tæt på skolebigården.  At den aftale kom i stand skyldes Jesper, som er lærer i A-klassen og var 
med på årets begynderhold. Tak for det Jesper. 

Det har taget sin tid, men nu er vi endelig i mål med en aftale med kommunen om brug af Lokalerne på 
Klintholm. Det betyder at vi fra denne sæson får hele containeren til rådighed til vores materiel. At vi får 
adgang til værkstedet, så vi kan vedligeholde vores materiel der og undervise vores begyndere i f.eks. at 
lægge voks i rammer. Desuden får vi adgang til hovedbygningen, så vi kan afslutte vores skolebigårds aftener 
indendørs. Efter behov kan vi holde møder og lave egentlig undervisning. 

Aftalen bliver skrevet som et tillæg til den aftale vi har om selve skolebigården. Aftalen kommer også til at 
indeholde en del praktiske forhold som nøgler, oprydning efter brug, kaffebrygning og service.   

Begynderundervisning 

I 2015 har Flemming og Poul gennemført begynderundervisning med 14 deltagere. Den teoretiske del blev 
afviklet over to lørdage og den praktiske del hver tiende dag i skolebigården hen over foråret og sommeren. 

Det har været et rigtigt godt hold og et hold der virkelig har oplevet noget i skolebigården på grund af det 
meget kølige- og uforudselige vejr både forår og sommer.  

Holdet var også på udflugt til OBC biavl i Hørning, hvor der blev orienteret om de forskellige materiel 
muligheder og afsluttet med et lille traktement og 10% ved køb på dagen 

Desværre havde vi en elev der ikke kunne tåle bistik og derfor måtte holde op. Hun blev stukket af egne bier, 
og måtte sælge nyerhvervede bier og materiel. Der var rigtig synd. 

Arrangementer, salg af honning 

Bestyrelsen besluttede lige fra sin tiltrædelse at vi ville afvikle nye arrangementer, både for at profilere 
biavlen og for at sælge noget mere honning på glas. 

I maj måned deltog vi i et arrangement ”Skovens dag” arrangeret af Hammel kommunes naturvejleder. Det 
foregik på Klintholm sammen med jægere, spejdere og andre naturfolk. Vi havde et observationsstade og et 
par stande hvor vi fortalte om bierne og solgte honning. Her så vi første gang hvad Birgit og Bjarne kunne 
præsterer med en fuldt udbygget stand med mange finesser incl. billeder fra deres egen biavl. Et godt 
eksempel til efterfølgelse. HOB solgte honning for 270 kr. 

Honning jordbærdagen forløb som den plejer: informationer og fremvisning af bierne, honningfratagning, 
slyngning, smagning af honning og jordbær. Salg af honning. Det er en rigtig god dag for børn og andre med 
smag for søde sager. I år var der dog lidt færre deltagere en de seneste år.  

Dagen efter stod vi hos Spar købmanden i Gjern med nyslynget honning. Poul havde fået en aftale om at vi 
kunne sælge både fast og nyslynget honning til butikspriser. Pengene fra salget gik direkte i foreningens 
kasse, mod at det vi ikke fik solgt skulle sælges i butikken de efterfølgende dage. Det er allerede aftalt at vi 
gentager det igen i år. Endvidere har vi solgt skolebigårdshonning i forretningen lige siden. På dagen solgte 
vi for 2.086 kr. Spar købmanden har senere solgt honning fra skolebigården for 3.586 kr. 

Hjemmesiden 

Foreningens hjemmeside har fungeret rigtig godt i hele perioden. Nyhedsbrevene, referater og andre 
informationer myldre frem på skærmen, så snart Paul modtager materialet. En stor tak til Paul for det. 

Som noget nyt har bestyrelsen besluttet at vi skal prøve at kommunikere via Facebook. Paul har oprettet os 



 og de første 10-15 brugere er tilmeldt. Det er en lukket side, som kun kan bruges af medlemmer af HOB. Her 
får i en ny mulighed for at erfaringsudveksle om jeres daglige biavlsarbejde. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at jeg har været lidt betænkelig i forhold til, at jeg som formand, vil være forpligtet til at svare 
på alle mulige synspunkter. Men jeg tror alligevel på, at I vil opføre jer ordentlig og bruge det som en mulighed 
for udveksling af seriøse synspunkter og spørgsmål til hinanden.  

Danmarks biavlerforening 

Som formand har jeg i årets løb deltaget i tre arrangementer i DBF: Biavlskonferencen over to dage i marts. 
Generalforsamlingen en dag i april og formandsmødet en dag i november. Min oplevelse af DBF`s 
arrangementer er positiv. Det foregår gennemgående ordentlig. Godt forberedt, god tone, fornuftigt fagligt 
niveau, så også os der kan finde på at interessere os for andet end biavl kan følge med. Som jeg oplever det 
skyldes det ikke mindst den nye sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen.  Flemming du må gerne tage 
roserne med til både sekretariatet Rune og bestyrelsen. 

Bestyrelsesarbejdet 

Til slut vil jeg bare sige om bestyrelsesarbejdet, at jeg synes det har fungeret rigtig godt. I har fundet jer i det 
meste, af alt det jeg har fundet på som f.eks. den proces med at få udarbejdet en forretningsorden. Jeg tror 
nok i af og til synes det er lidt omstændigt med alt det skriveri. Men ikke mindst for kommende 
bestyrelsemedlemmer giver det et godt overblik over hvad der foregår i bestyrelsen, Når man har en fuldt 
udbygget forretningsorden.    

Mange tak for samarbejdet, både med jer og alle medlemmerne. 

Skal vi lige se hvem bestyrelsen er 

Næstformand Kurt Mogensen, Kasserer Palle Kristensen, Webmaster og sekretær Paul Mikkelsen, 
bestyrelsesmedlem Bjarne Overgaard, suppleant Freddy Kristensen  

 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

Palle gennemgik det udleverede regnskab og budget. 

Foreningen har haft en indtægt på 10.760,39 kr. udgifterne har været 6.459,30 kr. Dermed blev årets 
overskud på 4.247,09 kr. Den samlede saldo i foreningen var 11.204,05 kr. pr. 31.12.2015. 

Kurt spurgte ind til, hvad kassebeholdningen er? Foreningen er pengeløs, så alle penge er indsat på 
foreningens konto, fortalte Palle. 

Palle gennemgik herefter budgettet for det kommende år. Her forventes et resultat med et overskud på 1.580 
kr. Af ekstraordinære udgifter er der afsat 3.000 kr. til foreningens jubilæum. 

I regnskabet for 2015 er skolebigårdens regnskab blevet en del af foreningens regnskab. Flemming har stået 
for skolebigårdens regnskab, med omlægningen bliver Flemming aflastet for dette arbejde. 

Regnskabet og budget blev godkendt. 

 
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingent fastsættelse 

Forslag 

For at tydeliggøre mulighederne og fristerne for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen, 
foreslår bestyrelsen følgende ændringsforslag til §5 Generalforsamling: 

§5 tredje linje ændres til: 

Generalforsamlingen indvarsles senest en måned før den afholdes. Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

 

 



Planer for det kommende år 

Foredrag, Indret haven til både bierne og din egen have 

Skolebigård med 8 familier 

Begynderkursus 

Skovens dag i Hammel kommune 

Honning Jordbærdag den 18. juni 2016 på Klintholm 

Spar købmanden i Gjern, salg af nyslynget honning den 19. juni 2016 

Sommerarrangement/udflugt juli?  

Brugsen i Hammel, salg af nyslynget sommerhonning primo august 

100 års jubilæumsarrangement den 5. november 2016 

Klublokaler på Klintholm 

Flere involveres i foreningens aktiviteter 

DBF søger lokale koordinatorer 

Bestyrelsens planer blev taget til efterretning. 

 

Kontingent 

Kontingent til Lokalforeningen (HOB) 2017, uændret 50 kr. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Forslag fra medlemmerne  

Bestyrelsen har ingen forslag modtaget til behandling 

 
6. Valg af formand 

På valg er Poul Fjeldsted – modtager genvalg. Blev valgt 

 
7. Valg af bestyrelse og suppleant 

På valg er:  Kurt Mogensen – modtager ikke genvalg 

 Bestyrelsen foreslog Carsten Madsen, som blev valgt 

 Bjarne Overgaard – modtager genvalg. Blev valgt 

 Freddy Kristensen – modtager genvalg som suppleant. Blev valgt 

 
8. Valg af revisor 

På valg er: Flemming Thorsen – modtager genvalg. Blev valgt 

 
9. Eventuelt 

Poul Fjeldsted takkede Kurt Mogensen for sin indsats i bestyrelsen og måtte selvfølgelig acceptere at Kurt 
ikke mere kunne afse tid til bestyrelsesarbejdet. Men var glad for at Kurt alligevel havde tilbudt at medvirke 
til at vedligeholde skolebigårdspladsen ved bl.a. at slå græsset. Kurt modtog en flaske vin. 

 

Referat Paul Mikkelsen 

 


