
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Onsdag den 20. september 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 10. maj 2017. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Der er indkaldt til Formandsmøde i Ejby Hallen lørdag den 4. november, Der er mulighed for at stille 

forslag til emne til mødet. Vi snakkede om flere lokale nyheder i Tidsskrift for Biavl, hvor der ofte er 

emner om biavl fra fjerne lande. I sidste nummer om biavl i Letland og Honningmuseum på den 

spanske solkyst. Emnet om flere lokale reportager i bladet vil vi ikke stille som forslag til 

Formandsmødet, men ideen kan muligvis tages op under dagens møde. Poul F. og Carsten M. tager 

med til mødet. 

Bisygdomskursus på Flakkebjerg den 8.-10. november, Poul F. og Bjarne er tilmeldt kurset. 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Kalenderen på Hjemmesiden har fået sit egen menupunkt. Ved at flytte Kalenderen, skulle det være 

lettere at finde den. På samme side er der vejledning omkring lån af honningpressen, og de to 

slynger som foreningen har. 

Bestyrelsen har et ønske om at mobilnumre på medlemmerne af foreningen bliver tilføjet på 

medlemslisten. Paul Mikkelsen skriver ud til alle medlemmer om at mobilnumre påføres på 

medlemslisten. Hvis der er medlemmer som ikke ønsker sit mobilnummer på listen, skal der gives 

besked til Paul Mikkelsen. 

 

4. Regnskab og medlems status. 

Palle orienterede om udgifter og indtægter samt medlems status. 

Siden sidste bestyrelsesmøde er kassebeholdningen gået fra 11,907 kr. til 14,600 kr. 

Medlems status: 

53 medlemmer af DBF/HOB  

18 medlemmer af HOB 

24 medlemmer af Presselogen 

 

5. Skolebigården Klintholm 

Status sæson 2017. 

Poul F. orienterede om bi familierne i Skolebigården, der er pt. 11 familier, hvor målet er at der er 8 

stærke familier til næste sæson. 

Bjarne noterede sig at der har været stor mødedeltagelse i Skolebigården gennem hele sæsonen, 

og at mange af deltagerne også har deltaget i snakken i vores mødelokale under kaffen. 

Delvis udlån af familie til A-klassen. 

Poul F. orienterede omkring A- klassens udlån af familie, det har ikke fungeret i år, han vurdere om 

der kan laves en anden model til næste år. 

Status på indretning af container. 

Containeren er næsten færdigmonteret 



 

6. Første sæson med honningpresse. 

Der er 24 medlemmer af Presselogen, og pressen har været udlånt 20 gange. Bjarne ville gerne 

have mobilnumre på medlemmerne (se under punkt 3) således at overlevering fra et medlem til en 

anden kunne ordnes med sms beskeder. 

Bjarne vil gerne have lavet en ny tappebeholder til pressen i rustfri stål, da plastbeholderen er lidt 

skrøbelig. Palle undersøger mulighederne. 

 

7. Begynderkursus. 

Status 2017. 

Der har været 15 begyndere på kurset, 14 har allerede fået bier. 

Der er 6 begyndere som har meldt sig ind i Danmarks Biavlerforening, Poul F. håber at flere vil 

melde sig ind. 

Kursus 2018. 

Poul F. og Bjarne starter begynderkursus 2018, der satset på max 15 deltagere. 

 

8. Gennemførte arrangementer 2017 

Den 2. februar ”Pres din honning” med Ole Michael Jensen 

Den 26. april OBC biavl Hørning.  

Den 7. maj Skovens dag.  

Den 7. juni stand på Sabro korsvej skole.  

Den 11. juni åben bigård og honning presning hos Birgit og Bjarne.  

Den 17. juni Honning- og   jordbærdag.  

Den 18. juni salg af ny slynget honning hos Spar. 

Den 20. juni A-klassen slynger honning.  

Den 6.  juli Besøg hos Scandic biavl.  

Den 15. juli markvandring hos Nicolai og bivandring hos Flemming.   

Den 12. august udflugt Endelave 

Der var stor tilfredshed i Bestyrelsen omkring årets arrangementer, til de fleste har der været stor 

tilslutning, dog kunne vi godt ønske at flere ville møde op til Honning og Jordbærdagen. Der blev 

diskuteret om dagen fremover skal have en anden udformning.   

 

9. Bi-sløjt vinteren 2017/18 

Carsten og Freddy står for sæsonens bi-sløjt. Paul M. og Bjarne hjælper i det omfang tiden tillader. 

Bi-sløjt bliver hver 14. dag på onsdage, med start den 25. oktober. Efter jul startes der op den 10. 

januar. Fire gange før jul og fire gange efter jul. 

Poul F. laver opslag som bliver sat på Hjemmesiden og Facebook 

 

10. Arrangementer vinter 2018 

Poul F. efterlyste emner til et vinterarrangement, Carsten foreslog Karin Gutfeld Jensen med 

foredraget ”Smagen af Honning” som mulig emne. Poul F. arbejder videre med sagen. 

 

11. Evt. 

Palle vil lave et åbent arrangement omkring mjødbrygning hjemme hos sig selv. Der kommer opslag 

på Facebook. 

  

Næste møde 15. januar 2018 kl. 19,00   

Referent Paul Mikkelsen 

01.10.2017 


