
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Mandag den 15. januar 2018 i Skolebigårdens lokaler på Klintholm. 

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

Mikkelsen. 

1. Godkendelse af referat af 20 september 2017. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F og Carsten har været til formandsmøde, hvor nogle af emnerne var:  

Fremmede stoffer i honning. På grund af nye analysemetode, er det nu muligt at finde flere 

fremmede stoffer i honning. Det er nu muligt at analysere for langt flere pestisider  

Der blev også diskuteret Honning bier, contra Vilde bier. 

Der blev foreslået at lave en database med foredragsholdere som kan bruges rundt i foreningerne. 

DBF er ved at se på regler for Person Data. 

Poul F. og Bjarne har været på Bisygdomskursus, som en del af uddannelsen til Kyndig Biavler, 

kurset blev rost af begge. 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Bjarne er inviteret til Fuglemesse i Silkeborg, hvor han har noget af Foreningens honning med. 

 

4. Regnskab og medlems status. 

Regnskabet pr. 15. januar viser et underskud på 4.213, 80 kr. det detaljerede regnskab fremlægges 

på generalforsamlingen. 

HOB har pr. 15. januar, 47 medlemmer som er medlem af DBF 

 

5. HOB generalforsamling 31. jan. 2018 

Følgende punkter blev gennemgået og godkendt 

a. Beretning. 

b. Det reviderede regnskab for 2017 

c. Forslag og planer for 2018 

d. Kontingent 2018 

e. Budget 2018 

f. Indkomne forslag 

g. Valg 

 

6. Hjemmesiden, Facebook 

Intet 

 

 

 



7. Skolebigården Klintholm 

 

a. Status syrebehandling 

Freddy har været i Skolebigården ca. 2 uger efter oxalsyrebehandlingen, der var nogen forskel på 

nedfalget i de forskellige familier, men samlet set er nedfalget acceptabelt. 

b.  Forbedring: Container/lokaler, andet. 

Bjarne og Carsten opsætter ventilator igen i containeren efter den er blevet beklædt med træ 

udvendig. 

c. 2018: Antal familier, Køb/salg. 

Vi har pt. 11 familier i skolebigården, ønsket er 8 familier ved start af sæsonen. Vi venter med at 

sælge indtil vi ser hvordan vinteren går i Skolebigården. 

d. Deltagere i arbejdsgrupper. 

Arbejdsgrupperne blev gennemgået. 

 

8. Datoer og program for Begynderundervisning 2018 

Poul F og Bjarne har lavet program som er lagt på HOB´s Hjemmeside, DBF´s Hjemmeside og i vores 

Facebookgruppe. 

 

9. Specialkursus i biavl 2018. 

Flemming Thorsen har lavet et kursus i Biernes sygdomme. Kurset afholdes onsdag den 8. marts i 

Gjern Kultur og Idrætscenter. Nærmere om kurset i Nyhedsbrevet for januar, som kan læses på 

vores Hjemmeside. 

 

10. Samarbejde med Hotel Scandic om biavl. 

Bjørk og Torben fortsætter deres fine samarbejde med Hotel Scandic omkring bistader og 

honninghøst. 

 

11. Kommende arrangementer i HOB vinter /forår 2018 

Arrangementerne er gennemgået i nogle af de øvrige punkter 

 

12. DBF Biavlskonference 3.-4. marts Middelfart 

Poul F. og Flemming T deltager 

 

13. DBF generalforsamling den 14. april. 

Poul.F deltager 

 

14. Evt. 

Intet 

 

Næste møde 14. februar 2018 kl. 19,00 på Klintholm 

Referent Paul Mikkelsen 

21.01.2018 


