
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

Onsdag den 17. februar 2016 i Gjern Kultur og Idrætscenter. 

Tilstede: Poul Fjeldsted, Bjarne Overgaard, Palle Kristensen, Carsten Madsen, Freddy Kristensen og Paul 

Mikkelsen. 

1. Godkendelse af referat af 13. januar 2016 

Referatet blev godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F. har fået en henvendelse fra den lokale Landboforening, foreningen skal være med i et 

projekt hvor bier skal indgå som en del. Projektet starter i 2017. Poul har givet tilsagn om at 

bestyrelsen vil se nærmere på projektet når der er noget mere konkret. 

Poul F og Palle har været til Erfag dag. 

Biavlskonference: Poul F. deltager i hele konferencen. 

Generalforsamling i DBF: Lokale forslag til generalforsamlingen skal indsendes senest den 27.marts, 

Poul F. deltager. 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Palle kunne meddele, at foreningen har solgt meget honning i den forløbne sæson, og at der kun er 

ca. 50 glas tilbage. 

4. Regnskab og medlemsstatus. 

Palle orienterede om medlemsstatus og regnskab. 

Pr. 17. feb. har HOB 38 medlemmer af Danmarks Biavlerforening, og 9 medlemmer af 

Lokalforeningen. 

Pr. 17. feb. Indestår der 11.972, 15 kr. på foreningens konto. 

5. Bestyrelsens konstituering jf. vedtægtens §6. 

Palle Kristensen kassere, Carsten Madsen næstformand, Paul Mikkelsen sekretær og webmaster, 

Bjarne Overgaard bestyrelsesmedlem. 

6. Forretningsordenen vurderes. 

Poul F. gennemgik forretningsordenen, som blev godkendt med en enkelt tilføjelse og en 

beslutning om at udarbejde et bilag om omkostningsgodtgørelse og et om arbejdsgruppernes antal 

og sammensætning. 

7. Årets mødekalender. 

Bestyrelsesmøder: ons. 25. maj, ons. 28. september, ons. 11. januar 2017. 

Generalforsamling: torsdag 26. januar 2017. 

8. Arbejdsgruppernes endelige sammensætning. 

Instruktører og hjælpere: Flemming og Poul, hjælpere Palle Freddy og Bjarne 

Honning slyngning: Palle, Bjarne og Carsten 

Salg og markedsføring: Birgit Overgaard, Bjarne og Poul F. 



Materiel: Freddy og Carsten 

Bigårdspleje: Kurt Mogensen 

Forplejning: Bjarne, Carsten og Paul M. 

9. Lokale koordinatorer. 

Poul F. orienterede om DBF forslag til at udpege lokale koordinatorer, som DBF kan henvende sig 

til. Vi kunne konstatere at for en lille forening som vores, kan det være svært at dække alle forslag 

til koordinatorer, men følgende blev besluttet: 

Koordinator for nye biavlere. F.eks. begynderundervisning. Poul Fjeldsted 

Koordinatorer for aktiviteter og fastholdelse. F.eks. aktiviteter for de erfarne medlemmer. Palle 

Kristensen. 

Koordinator for biernes produkter. F.eks. markedsføring af den lokale honning. Poul Fjeldsted 

Koordinator for biavlsinteresser. F.eks. kontakten til kommunen. Poul Fjeldsted. 

Koordinator for presse- og PR. F.eks. synliggørelse af foreningens arrangementer. Paul Mikkelsen. 

Koordinator for bisygdomme. F.eks. varroainstruktør og informationer om skadegører i biavlen. 

Flemming Thorsen. 

10. Skolebigården Klintholm. 

Poul F. har haft møde med skolelederen og Jesper som både er biavler og lærer i A klassen 

angående vores muligheder for benyttelse og brug af lokaler på Klintholm. 

Det blev aftalt at vi får en hel container til opbevaring af vores materiel. Vi kan benytte værkstedet 

til f.eks. vedligeholdelse af materiel og honningslyngning. Vi får adgang til hovedbygningen, så vi 

kan afslutte skolebigårds møderne med spørgsmål over en kop kaffe. Det er en rigtig god aftale vi 

nu har fået med Favrskov kommune. Nu har vi rammerne, så er det op til os selv at udvikle klublivet 

i foreningen. 

11. Begynderkursus 2016 

Pr. 17. februar er der tilmeldt 5 personer til kurset, så der er stadig plads til flere. 

12. Kommende arrangementer. 

Vi evaluerede foredraget med Lajla Sølager. Poul F. foreslog at som tak for det gode foredrag, ville 

foreningen give Laila en års gratis Lokalforenings kontingent. 

Foreningen har fået et tilbud om at lave en endagstur til Endelave for at se Brune bier. Carsten 

undersøger nærmere og kommer med en indbydelse til en dag i August. 

Poul F. vil lave en tur til OBC Biavl i Havndal for begyndere og andre interesserede. 

Vi vil satse på et foredrag i foreningen til februar 2017. 

13. Hammel og Omegns Biavlerforening 100 års jubilæum. 

Vi besluttede at jubilæet er et arrangement for medlemmer af HOB med påhæng. Jubilæet holdes i 

vores nye lokaler på Klintholm om eftermiddagen lørdag den 5. november. 

14. EVT. 

Intet under dette punkt. 

15. Aktivitetsliste. 

Poul F. reviderede aktivitetslisten. Se vedhæftede bilag 

  

Næste møde: 

Onsdag den 25. maj klokken 19,00 i Gjern Kultur og Idrætscenter. 

 

Referent Paul Mikkelsen 

25. februar 2016 



 

 

 

            

  

 


