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Kære biavlere 

Generalforsamlingen 2017 er overstået i god ro og orden, med det største antal deltagere i mange år.  

Referatet kan læses på hjemmesiden. I 2015 var målet at få nogle flere medlemmer. På to år er vi gået fra 

32 medlemmer til 51 pr. 31. dec. 2016. I 2016 var målet at få en aftale med Hammel kommune om adgang 

til skolens lokaler på Klintholm. Det må også siges at være opnået til fulde. Vi har nu adgang til 

opbevaringsplads til materiel, værksted til slyngning af honning og vedligeholdelse af materiel og sidst men 

ikke mindst adgang til køkken og opholdslokaler. I indeværende år 2017 er målet at få flere medlemmer til 

at deltage aktivt i de forskellige grupper. I takt med udvidelsen af antallet af medlemmer og aktiviteter kan 

en bestyrelse på 6 medlemmer inkl. Suppleanten ikke klare alle opgaver. Se grupperne nedenfor.    

Den 2. februar gennemførte vi et foredrag med Ole Michael Jensen fra ”Presselogen” i Hørsholm. Et meget 

levende foredrag, bl.a. om fordelene ved at presse sin honning, i forhold til at slynge sin honning. Der 

deltog 68 biavlere fra hele Østjylland og lidt til. Foredraget vil med sikkerhed betyde, at flere vil prøve at 

presse sin honning. Se nedenfor. 

Konstituerende bestyrelsesmøde  

På bestyrelsesmødet den 8. februar konstituerede bestyrelse sig jf. §6 i vedtægterne. Bestyrelsens 

sammensætning er uændret: Poul Fjeldsted formand. Carsten Madsen næstformand. Palle Kristensen 

kasserer. Paul Mikkelsen sekretær, Webmaster og bestyrer af Facebook. Bjarne Overgård 

bestyrelsesmedlem og Freddy Kristensen suppleant.  

Arbejdsgrupper  

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

Honning behandling: Palle, Bjarne og Carsten 

Salg og markedsføring: Birgit, Bjarne og Poul  

Materiel:  Freddy og Carsten  

Bigårdspleje:   Kurt   

Forplejning  Bjarne Carsten og Paul 

Webmaster og Facebook Paul 

 

 



Følgende tre grupper vil gerne suppleres med 1-3 medlemmer 

Opgaven for Salg og markedsføring består hovedsagelig i at opstille en bod med bi materiel og honning.   

Fortælle om biernes verden og sælge honning mm. Det er en stor oplevelse, især når vi har levende bier   

med i observationsstade. Prøv det sammen med andre. 

Opgaven for materiel gruppen består i at klargøre og indkøbe materiel. Holde orden i containeren. 

Opgaven for gruppen med bigårdspleje består i at holde bi gården ryddelig, slå græsset, holde paller eller 

andet, som biernes boliger står på, i orden eller skifte dem. 

Opgaven med forplejning består i at købe brød og brygge kaffe og lignende på bigårdsaftenerne. 

Interesserede kan henvende sig til en af gruppens medlemmer eller til undertegnede. 

 

”PRESSELOGEN HOB” 

Ja du læste rigtigt ”PRESSELOGEN HOB” kan blive en realitet. Bestyrelsen har drøftet muligheden for at 

købe en Honningpresser af bedste kvalitet i rustfrit stål. Det er en stor investering for en forening af vores 

størrelse, ca. 10.000 kr. Bestyrelsen drøftede flere modeller: 

1) Foreningen kan købe den og stille den til rådighed for medlemmerne.  

2) Foreningen kan købe den og lade medlemmerne betale for leje af pressen hver gang I bruger den.  

3) Foreningen kan købe den, og lade dem der vil bruge den betaler et engangsbeløb på f. eks 100 kr., 

hvorefter pressen frit kan bruges af jer der har betalt engangsbeløbet, så længe I er medlem af HOB. 

4) Foreningen kan vælge at lade medlemmerne købe andele, f. eks dele den samlede pris i 20 andele af 500 

kr., hvoraf HOB kun skal eje en andel. Herefter kan den kun bruges af jer der har købt en andel. 

Kreative sjæle kan sikkert finde på flere modeller og andre tal for leje eller andele. 

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med model 3. Det har selvfølgelig vores interesse at få så mange 

tilkendegivelser som muligt. Tilkendegivelserne er selvfølgelig uforpligtende i første omgang, men må 

meget gerne være på mail. Til jer der ikke var med til foredraget: I kan gå på hjemmesiden eller Facebook 

for at finde informationer om honningpresningens lyksaligheder. 

Bestyrelsens interesse for sagen, er et ønske om at udvikle den lokale biavl, uden at det skal give den 

enkelte biavler alt for store omkostninger, til f.eks. en honningpresser der kun bruges i en meget lille del af 

året.  

Pbv 

Poul Fjeldsted 

 

 


