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Nyhedsbrev nr. 2, december 2016 

Kære biavler 

Bi-året 2016 er for foreningens vedkommende sluttet med oxsalsyrebehandlingen i skolebigården. Men 

også kalenderåret nærmer sig sin slutning. Jeg og bestyrelsen ønske jer alle og jeres familier en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår. Samtidig vil vi også sige jer alle tak for samarbejdet i jubilæumsåret 2016. Det 

har været en fornøjelse. Bestyrelsens ønske for det kommende år er selvfølgelig, at vi sammen kan udvikle 

foreningen til glæde for os selv og ikke mindst til gavn for biavlen. 

Generalforsamling 

Torsdag den 26. januar 2017 kl. 19.00 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening sin ordinære 

generalforsamling i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern. 

Dagsorden I henhold til vedtægterne, ser således ud: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

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

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Valg af formand 

7. Valg af bestyrelse og suppleant 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Kom og gør din indflydelse gældende. Uden din medvirken mangler der et tandhjul til at drive 

foreningshjulet rundt. 



Skolebigården 

Også Bi-året 2016 har haft sit specielle forløb. Et fornuftigt forår med en rimelig honninghøst. Juli var helt 

umulig, bierne kunne knap trække den nektar hjem som de skulle leve af. Høsten af sommerhonning blev 

derfor langt under normalen. Enkelte steder fik de fornøjelse af varmen i august, som gav lidt 

sensommerhonning. 

14 dage efter en vellykket oxalsyre behandling, kunne vi konstatere et mide nedfald pr. familie mellem 7 og 

227 mider. Det er absolut acceptabelt og nogenlunde som sidste år. Vi kan endnu en gang konstatere at 

vores behandlings strategi virker Desuden så familierne fornuftige ud, pæn gennemsnitlig styrke og god 

foderstand. Men på grund af det forholdsvis lune efterårsvejr med sen yngelsætning bliver det vigtigt, så 

tidligt som muligt når temperaturen tillader det, at se efter om bierne kommer til at mangle foder. 

Begynderkursus 2017 

Vi vil igen i 2017 tilbyde et begynderkursus i biavl. Den teoretiske del vil vi gennemføre i Gjern Kultur- og 

Idrætscenter over fire torsdage, den 16. marts, 23. marts, 30. marts og 6. april.  

Den praktiske del vil herefter foregå i skolebigården hver tiende dag begyndende den 20. april 

Begynderkurset koster kr. 550. Tilmelding skal ske senest den 5. marts til: 

Poul Fjeldsted fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 2321 8994 

 På Hjemmesiden hammel-bi.dk kan du læs mere om kurset.      

Specialkursus i biavl 

I 2017 tilbyder foreningen et kursus i tre udvalgte emner.  Flemming Thorsen vil undervise i dronningeavl, 

produktion af småfamilier og bisygdomme.  Den teoretiske undervisning vil foregå i Gjern Kultur- og 

Idrætscenter over fire torsdage, den 16. marts, 23. marts, 30 marts og 6. april. 

Den praktiske del vil fortrinsvis foregå i skolebigården.  

Specialkurset koster kr. 400. Tilmelding skal ske senest den 5. marts til: 

Flemming Thorsen flemt@fiberpost.dk eller tlf. 20261563 

På hjemmesiden hammel-bi.dk vil vi senere orientere mere detaljeret om kurset incl. nødvendige praktiske 

oplysninger. 

HOB`s  100 års jubilæum 

Lørdag den 5. november 2016 blev foreningen 100 år. Vi fejrede jubilæet i vore skolebigårdslokaler på 

Klintholm. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag for de 26 deltagere. Der blev kåret vindere af både 

honninger og honningkager. På hjemmesiden kan du læse mere og se billeder af arrangementet. 
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Bi-sløjd 

For første gang i foreningens historie tilbyder vi bi-sløjd. Det foregår i værkstedet på Klintholm hver anden 

torsdag. De første møder var torsdag den 24. november og den 8.december. De følgende mødedatoer er:  

Den, 5. og 19. januar, 9. og 23. februar og 9. marts.  

Møderne vil foregå under kyndig vejledning af Bjarne, Carsten og Freddy, som alle har en 

håndværksmæssig- og bifaglig baggrund. 

Interessen for hvad den enkelte deltager ønsker at lave spænder lige fra almindelig vedligeholdelse og 

bitømmere til observationsstade, som bl.a. kan bruges i forbindelse med salg af honning. Det seneste emne 

der har skabt interesse, er en hånddreven etiketteringsmaskine, som Niels Rasmussen står fadder til. Det 

bliver spændende at se, hvor mange der går hjem med dette vidunder. Mød endelig op der er en god 

stemning. 

 

Foredrag ”Pres din honning”  

Torsdag den 2. februar 2017 kl.19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 6, 8883 Gjern 

Ole Michael Jensen fra ”Presselogen” i Hørsholm kommer og fortæller om alle fordelene ved 

honningpresning. Han vil samtidig vise sin vægtstangspresse frem og forklare hvad der ellers skal til for at 

presse sin honning frem for at slynge den. 

Vi vil senere orientere om tilmelding og pris. Men få nu sat et kryds i kalenderen 

 PBV. 

Poul Fjeldsted 

10.12.2016 

   


