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Nyhedsbrev nr. 5, december 2017 

Kære biavler 

Bestyrelsen ønske jer alle og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Bestyrelsens ønske for det 

kommende år er selvfølgelig , at vi sammen kan fortsætte med at udvikle foreningen til glæde for os selv og 

ikke mindst til gavn for biavlen. 

Bi-året 2017 er for foreningens vedkommende sluttet med oxsalsyrebehandling i skolebigården. 26 af 

foreningens medlemmer deltog i oxalsyre behandlingen og fik udleveret de bestilte portioner oxalsyre til 

behandling af egne biere. Efterfølgende hyggede vi os med gløg og æbleskiver og  så tilbage på et biår med 

rigtig mange aktiviteter. Det har været en fornøjelse. 

Generalforsamling 

Onsdag den 31. januar 2018 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. 

 

 



Foredrag  ”Dansk honning et naturprodukt”  

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 6, 8883 Gjern 

Asger Søgaard Jørgensen fra Danmarks biavlerforening kommer og fortæller, om Dansk honning er truet 

som naturprodukt. Nye analysemetoder gør det muligt at analysere for langt flere stoffer end tidligere. 

Asger vil også fortælle om biernes fødegrundlag, som det ser ud i dag og om der er en konkurrence mellem 

de vilde bier og honningbier. Til skade for de vilde bier som det påståes? 

Hvad er sortshonning? Hvad mon der er at sige om resultaterne af Danmarks Biavlerforening`s projekt 

sortshonning? Som Asger har stået for. 

Som det sidste vil Asger fortælle, om der er grund til at være bekymret for den øgede udbredelse af 

engbrandbæger og enkelte andre planter der indeholder pyrrolizidin alkaloider, som kan spores i honning.  

Tilmelding er nødvendig af hensyn til kaffe og brød. Send en mail til fjeldstedpoul@gmail.com senest 

søndag den 4. februar. Alle er velkommen også andre foreningers medlemmert  

Begynderkursus 2018 

Bjarne og Poul vil igen i 2018 tilbyde et begynderkursus i biavl. Den teoretiske del vil vi gennemføre i Gjern 

Kultur- og Idrætscenter over fire onsdage, den 7. marts, 14. marts, 21. marts og 4. april.  

Den praktiske del vil herefter foregå i skolebigården hver tiende dag, begyndende den 26. april 

Begynderkurset koster kr. 550. Tilmelding skal ske senest den 28. februar til: 

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

 

 

 Pbv 

Poul Fjeldsted 

   

mailto:fjeldstedpoul@gmail.com
mailto:fjeldstedpoul@gmail.com

