
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Torsdag den 6.oktober 2016 i Skolebigårdens lokaler på Klintholm. 

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

Mikkelsen. 

1. Godkendelse af referat af 31. maj 2016 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F. refererede fra DBF´s 150 års jubilæum. Der var gode oplæg, især et Amerikansk oplæg om 

da varroamiden kom til Amerika var spændende. 

Bjørk Jeppsson inviterede medlemmer af HOB til at se hans biavl. Det var en god aften hvor Bjørk 

viste sin bigård frem med renoverede trugstader og en mark som var tilsået med bi venlige planter. 

Foreningens tur til Endelave blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. 

Der er Formandsmøde den 29.10.2016. Poul F. og Bjarne deltager. 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Bjarne synes at det var et godt jubilæum som DBF afholdte, desværre var vejret ikke med 

arrangementet. Festmenuen og underholdningen under jubilæet blev ikke helt hvad Bjarne havde 

set frem til, da de fleste deltagere gik efter middagen. 

Carsten deltog også i Jubilæums arrangementet, men til det foredrag han ville høre var døren til 

lokalet låst, så det gik han glip af. 

 

4. Regnskab og medlems status. 

Palle orienterede om økonomi og medlems status 

Foreningens økonomi har det godt. 

Hammel og Omegns Biavlerforening har 50 medlemmer som også er medlem af DBF, desuden er 

der 9 Lokalforeningsmedlemmer, samt 7 begyndere som ikke er meldt ind. 

Palle meddelte at der kommer en efterbetaling fra DBF på grund af øget medlemstal i vores 

forening. 

 

5. Skolebigården Klintholm. 

Begynderholdet i år var på 23. Det har været et meget stort hold, som har krævet meget af Poul og 

Flemming, men det har heldigvis været et meget aktivt hold som har været meget spørgende og 

videbegærlige. Vores nye lokale på Klintholm har været et stort aktiv, da der efter aftenen hos 

bierne har været mulighed for at stille de spørgsmål som der måske blev tid til under selve 

undervisningen. 

I skolebigården er der nu 8 familier plus 2 småfamilier. Der er desværre problemer i vores nye 

trugstade, der er blevet skiftet dronning ud 3 gange, men det er usikkert om den sidste dronning 

bliver godtaget af familien.  



Honningudbyttet i skolebigården er været under normal, især sensommerslyngningen var meget 

sløj. 

A klassen på Klintholm (et undervisningshold for elever som har fået et andet tilbud end 

folkeskolen) har ”lånt” en af skolebigårdens familier, det har fungeret fint, Poul F. var med til at 

slynge honning sammen med eleverne. 

Containeren som vi har lånt af Klintholm er blevet indrettet så foreningens materiel kan opbevares 

her. Der mangler noget lys og måske også lidt udluftning. Bjarne som har indrettet containeren, vil 

undersøge ang. lys og udluftning. 

Foreningen har fået vaskede tavler og indkøbt voks fra materialforhandleren, Poul F undersøger om 

det i vinter kan placeres i vores køkken på Klintholm. 

 

6. Begynderkursus. 

Status 2016, se under skolebigården. 

Begynderkursus 2017.  

Poul F. kommer til at stå for det kommende begynderkursus, Flemming Thorsen deltager sikkert 

også i kurset. 

Holdstørrelsen bliver på 12 nybegyndere. Kursusprisen bliver på 550 kr. Hvis kursisterne melder sig 

ind i DBF gives der en rabat på 200 kr. 

 

7. Bi-sløjd i vinteren 2016/17. 

Vi vil prøve et nyt tiltag, hvor medlemmer af HOB kan mødes torsdage hver 14. dag fra november til 

marts. Ideen med aftenerne er mulighed for at ordne og reparere eget materiel mm. og sørge for at 

foreningens materiel er klar til den kommende sæson, samt lidt hygge med kaffer og brød. 

Der bliver opstartsmøde torsdag den 10. november klokken 19,00 på Klintholm. 

Poul F. laver indkaldelse. 

 

8. Arrangementer vinter 2017. 

Poul F. undersøger om vi kan få en foredragsholder. 

 

9. 100 års jubilæums arrangement den 5. november 2016. 

Lørdag den 5. november fejre vi Hammel og Omegns Biavlers 100 år´s jubilæum. 

Jubilæet afholdes på Klintholm fra kl. 14.– ca. 17 

Arrangementet er for foreningens medlemmer samt familier. 

Carsten, Bjarne, Freddy og Palle står for det praktiske med opstilling, borddækning mv. 

Paul M. laver indbydelse samt styrer konkurrencer. 

Poul F. går i arkivet, laver festtalen mm. 

 

10. Evt. 

Intet hertil. 

 

11. Mødets aktivitetsliste. 

Poul F. opdatere aktivitetslisten. 

 

Næste møde afholdes på Klintholm onsdag den 11. januar 2017. 

 

Referent Paul Mikkelsen 

09.10.2016. 

 

 

 



 


