
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Onsdag den 14. februar 2018 i Foreningens lokale på Klintholm. 

Tilstede Poul Fjeldsted, Carsten Madsen, Freddy Kristensen, Nicolai M. Jespersen og Paul Mikkelsen. 

Afbud: Bjarne Overgaard 

1. Godkendelse af referat af 15. januar og 29. februar 2018. 

Referaterne blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F. bød velkommen til Nicolai, som nyt medlem af bestyrelsen. 

Poul F. deltager i DBF´s generalforsamling 14. april i Slagelse.  

Poul F. og Bjarne deltager i ”Kursus For undervisere på begynderkurser” 

Foreningen har fået materiale fra DBF om ”Bi venlig kommune” hvor kommunerne kan købe bi 

venlige frøblandinger som kan udsås på egnede områder. Nicolai påtager sig opgaven om 

information i forhold til Favrskov Kommune. 

DR tv, Ramasjang søger børn mellem 6 og 8 år med viden om biavl til et program om biavl. 

Ligeledes søger de observationsstader med bier 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Intet. 

 

4. Regnskab og medlems status. 

Foreningens saldo den 14. februar er 10.731,06 kr. 

Erik Blåbjerg har meldt sig ind i ”Presselogen” 

Medlemstal pr. 14. februar er 48 medlemmer af DBF, der er 5 som har meldt sig ud af DBF. En har 

ikke betalt 

Medlemmer af HOB modtager snarest opkrævning af lokalforenings kontingent.  

 

5. Bestyrelsens konstituering jf. vedtægtens §6. 

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende poster: 

Næstformand Carsten Madsen 

Kasserer Nicolai Monberg Jespersen 

Sekretær/webmaster Paul Mikkelsen 

 

Hermed ser bestyrelsen således ud: 

Formand Poul. F 

Næstformand Carsten M. 

Kasserer Nicolai M. 

Sekretær/webmaster Paul M 

Bestyrelsesmedlem Bjarne O. 

Suppleant Freddy Kristensen 

 



 

 

6. Forretningsorden evalueres/justeres 

Poul F. havde et par mindre ændringer til forretningsordenen som blev vedtaget. 

 

7. Årets mødekalender. 

Bestyrelsesmøder og Generalforsamling for det kommende år blev fastlagt og ser således ud: 

Onsdag den 2. maj, onsdag den 26. september, mandag den 14. januar, Generalforsamling den 30. 

januar 2019 

 

8. Arbejdsgruppernes sammensætning. 

Arbejdsgrupperne blev gennemgået og opdateret. 

 

9. Skolebigården Klintholm. 

Her var intet nyt. 

 

10. Begynderkursus 2018. 

Der er pt. 14 tilmeldte, der er plads til maks 15 deltagere. 

 

11. Specialkursus. 

Der er pt. tilmeldt 7 deltagere, sidste frist for tilmelding 4. marts. 

 

12. Foredrag ”Dansk honning et naturprodukt” 

Der var stor enighed om at Asger Søgaards foredrag var både inspirerende og gav stof til 

eftertanke. Fremmødet på 58 biavlere var meget tilfredsstillende. Økonomien løb fint rundt, med 

et lille overskud. 

 

13. Kommende arrangementer. 

Vi gennemgik de faste arrangementer. Besluttede at ændre honning Jordbærdagen og indbyde til 

et større grill-arrangement. Sommerens udflugt skal gå til Fur. Til efteråret vil vi tilbyde en 

honningsmagningsaften.Bestyrelsen vil også forsøge at arrangene nogle åben bigårds 

arrangementer i løbet af sommeren.  

 

14. Evt. 

Intet 

 

Næste møde 2. maj 2018 kl. 19,00 på Klintholm 

Referent Paul Mikkelsen 

17.02.2018 


