
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Onsdag den 8. februar 2017 i Skolebigårdens lokaler på Klintholm. 

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

Mikkelsen. 

1. Godkendelse af referat af 11. januar 2017. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Biavlkonference i Vejen 4. og 5. marts. Poul tager med begge dage, og Palle tager med den 4. marts, 

desuden tager Bjarne og Birgit med begge dage. 

Generalforsamling i DBF 22. april. Poul deltager. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal 

være indsendt senest den 11. marts. Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er den 18. 

marts.  

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Intet. 

 

4. Regnskab og medlems status. 

Palle gennemgik regnskab og posteringer fra 31.12.2016 og til 08.02.2017. Kassebeholdningen er 

pt. Ca. 15.000 kr. 

Der er pt. 49 medlemmer af HOB som har betalt kontingent til Danmarks Biavlerforening 

Der 8 som har betalt lokalforeningskontigent for 2017. 

 

5. Forretningsorden evalueres/justeres. 

Poul F. gennemgik forretningsorden med rettelser, samt to bilag (omkostningsgodtgørelse og 

arbejdsgrupper i 2017) 

Ændringerne blev godkendt. 

 

6. Bestyrelsens konstituering jf. vedtægtens §6: Næstformand, Kasserer, Sekretær/webmaster. 

Konstitueringen blev følgende: 

Næstformand Carsten Madsen, Kasserer Palle Kristensen, Sekretær/webmaster Paul Mikkelsen. 

 

7. Årets mødekalender. 

Bestyrelsesmøder: onsdag den 10. maj, onsdag den 27. september, tirsdag den 16. januar. 

Generalforsamling: onsdag den 31. januar 2018. 

 

8. Arbejdsgruppernes sammensætning. 

Se bilag efter referatet. 

 

9. Skolebigården Klintholm. 



Poul F. indkøber et nyt trugstade. Freddy levere to fliser til trugstaderne. 

Kurt Mogensen levere nye paller til udskiftning af defekte til øvrige bistader. 

Carsten indkøber solcelle ventilator til container, Carsten og Bjarne installere. 

Grusvejen foran skolebigården trænger til opfyld/opretning, Poul undersøger om kommunen vil 

udbedre vejen. 

 

10. Begynderkursus 2017. 

Der er pt. 6 personer tilmeldt. 

 

11. Specialkursus. 

Der er 11 biavlere tilmeldt kurset, som hermed er fyldt. 

 

12. Bi´er på Hotel Scandic. 

Torben og Bjørk står for det praktiske vedrørende bi gården, foreningen giver et tilskud på maks. 

600 kr. til indkøb af bier. 

 

13. Pres din honning. 

Foredraget med Ole Michal Jensen var en stor suses, der var mange tilhører til en god og 

spændende aften. Der har efterfølgende været gode tilbagemeldinger fra flere sider, Skanderborg 

Biavlerforening vil gerne bakke op om evt. kommende arrangementer. 

HOB presseloge? 

Der er flere af HOB´s medlemmer som godt kunne tænke sig at presse honning, Poul F. foreslog at 

foreningen skulle indkøbe en honningpresse magen til den Ole havde med til foredraget. Der var 

snak om finansieringen af pressen, vi enedes om at alle i foreningen skulle have mulighed for at 

låne honningpressen, mod at betale et engangsbeløb for retten til at låne pressen. Poul F. 

udarbejder et koncept for finansiering og brug af honningpressen. Palle undersøger pris og levering 

for pressen. 

 

14. Kommende arrangementer. 

Danmarks Biavlerforening har fået ny hjemmeside, her kan foreningerne selv sætte opslag om 

foreningens arrangementer. Paul M. tager sig af HOB´s opslag. 

 Heldagstur til Endelave. Vores tur sidste år blev ikke til noget på grund af for få tilmeldte, vi 

prøver at lave en tur den 12. august eller 2. september. Carsten undersøger. Vi sørger for at 

dato for turen kommer ud til medlemmerne før sommerferien sammen med en tilmelding. 

 Åben bi gård hos Bjørk og/eller besøg i Scandic bigården Poul F. og Bjørk finder dato til 

arrangementet. 

 Besøg hos OBC biavl Haundal i september. Carsten undersøger nærmere. 

 

15. Evt. 

Palle vil gerne vise sit slyngerum for interesserede, ingen dato endnu. 

 

Næste møde: 10. maj. 

 

Referent 

Paul Mikkelsen 

10.02.2017. 

 

 

 

 



Bilag  

 

Arbejdsgrupper 2017 

Instruktører og hjælpere    

Flemming, Poul og Bjarne        

 Palle, Freddy og Carsten 

 

Honning slyngning 

Palle, Bjarne og Carsten 

 

Salg og markedsføring 

Birgit, Bjarne og Poul  Gerne suppleret med 2-3 medlemmer 

 

Materiel 

Freddy og Carsten  Gerne suppleret med 2-3 medlemmer 

 

Webmaster og Facebook 

Paul 

 

Bigårdspleje 

Kurt   Gerne suppleret med 1-2 medlemmer 

 

Forplejning  

Bjarne, Carsten og Paul  Gerne suppleret med 2-3 medlemmer 

 

Bestyrelsen, 8. februar 2017 

 

 

 


