
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Onsdag den 11. januar 2017 i Skolebigårdens lokaler på Klintholm. 

Tilstede: Poul Fjeldsted, Carsten Madsen, Bjarne Overgaard, Freddy Kristensen og Paul Mikkelsen. Afbud fra 

Palle Kristensen. 

1. Godkendelse af referat af 6. oktober 2016. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F. og Bjarne havde været til Formandsmøde i DBF. Et af emnerne var ”frivilligsprinsippet” dvs. 

uden frivillige i landets biavlerforeninger ville foreningerne ikke kunne drives. 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Bi-sløjd er startet op, med mange medlemmer de første gange. Sidste gang den 5. januar var der 

sparsom besøgt. Der er nu lavet et opslag på Facebook og hjemmesiden om de kommende aftener. 

Vi har fået adgang til at bruge maskinerne på værkstedet, således at der kan skæres plader til f.eks. 

bi-tømmer. 

 

4. Regnskab og medlems status. 

Der var ikke noget til regnskab, da Palle ikke var til mødet. Medlemstallet i foreningen er stadig flot, 

49 har betalt årskontingentet til DBF. Palle sender betalingsmeddelelse til Lokalforenings 

medlemmer. 

 

5. HOB generalforsamling 26. januar 2017 

Poul F. listede op hvad der skal ske på generalforsamlingen: 

Formandens beretning. 

Regnskab og planer for 2017 

Indkomne forslag. 

Kontingent til HOB 2018. 

Valg til bestyrelsen. På valg er Formanden, bestyrelsesmedlemmerne Palle Kristensen og Paul 

Mikkelsen og suppleant Freddy Kristensen. Alle genopstiller 

Praktiske ting:  

Poul F. laver nyhedsbrev som udsendes inden generalforsamlingen. 

Poul F. laver plancher til aftenen. 

Paul M. sørger for PC med plancher og billeder. 

Poul F. og Paul M. mødes kl. 18,00  

Øvrige i bestyrelsen mødes kl. 18,30. 

 

6. Hjemmesiden, Facebook. 

Poul F. lavede status over foreningens hjemmeside og Facebook gruppen. Poul F. er sikker på at 

hjemmesiden er et godt vindue for medlemmerne samt en inspirationskilde til nye biavlere i vores 



område. Bjarne synes at Facebook gruppen er et godt medie til intern kommunikation med 

medlemmerne. 

 

7. Skolebigården Klintholm. 

a. Status syrebehandling. 

Oksalsyrebehandlingen den 3. december gav ikke alarmerende nedfald af mider. Freddy har talt 

middenedfaldet op i Skolebigården, Højeste nedfald var 227 og laveste var 7 mider. 

b. Forbedring: Container/lokaler 

Klintholm vil sætte sensor lys op mod vores container. Vi arbejder på at få sat en ventilator ind i 

containeren for at undgå fugtproblemer på materiellet, Bjarne undersøger. 

A. Klassen sørger nu selv for rengøring af lokalerne, derfor skal vi sørge for at der bliver fejet og 

tømt skraldespande efter hver mødeaften. 

c. 2017: Antal familier, køb/salg. 

Poul F. vil fastholde 8 familier i Skolebigården. Hvis der bliver lavet flere familier i løbet af 

sommeren end vi har plads til i Skolebigården kan de sælges til Nybegyndere. Skolebigården 

indkøber et trugstade mere. 

d. Deltagere i arbejdsgrupper. 

Poul F. gennemgik arbejdsgrupperne, der er stadig brug for flere hænder i grupperne.  

8. Datoer og program for Begynderundervisning 2017. 

Program for Begynderundervisning er lagt på Hjemmesiden. 

 

9. Specialkursus i biavl 2017. 

Program for Specialundervisning i biavl er lagt på Hjemmesiden. 

 

10. Samarbejde med Hotel Scandic om biavl. 

Poul F. er blevet kontaktet af Hotel Scandic Silkeborg, som spurgte om HOB var interesseret i at 

sætte nogle bifamilier på hotellets område. Hotellet er interesseret i at købe honning Bl.a. til deres 

morgenbord og til madlavning, derudover vil de markedsføre og sælge honningen, som et 

naturprodukt samlet i hotellets nærområde. Poul F. har kontaktet Bjørk Jeppsson og Torben 

Schønau som efterfølgende har udarbejdet et forslag til et samarbejde mellem dem, HOB og 

Hotellet.  Poul F. arbejder videre med at få en aftale mellem parterne på plads. 

 

11. Kommende arrangementer i HOB vinter/forår 2017. 

”Pres din honning” er aftalt, Poul F. sender indbydelse til 6 naboforeninger om at deltage i 

foredraget den 2. februar 2017  

Carsten undersøger om der kan laves en udflugt til Endelave i år. 

 

12. DBF Biavl konference 4-5 marts i Vejen. 

Poul F. tager til Biavlskonferencen. 

 

13. DBF generalforsamling 22. april. 

Poul F. tager til generalforsamling. 

 

14. Evt. 

Intet 

Næste møde: onsdag den 8. februar. Kl. 19,00 på Klintholm 

Referent. Paul Mikkelsen 


