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Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Onsdag den 2. maj 2018 i Foreningens lokale på Klintholm. 

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

Mikkelsen. 

1. Godkendelse af referat af 14. februar 2018. 

Referaterne blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F. og Bjarne har været til Biavlskonference. En god konference. Poul F. fortalte b.la. om en 

storbiavler fra Hobro, som havde sat hele produktionen op, således at der var minimalt besøg og 

arbejde i hans bigårde. Poul F konkluderede at det var en driftsform som er meget langt fra den 

form som de fleste biavlere i vores forening udfører. 

 

Poul F. har været til generalforsamling i Danmarks Biavlerforening. Her blev der valgt ny formand. 

I årets løb er der kommet 3 nye lokalforeninger som er blevet medlem af DBF. 

Medlemstallet i DBF er steget med ca. 100. 

Folketinget har vedtaget ændrede regler for biavlere som er på efterløn. Det er nu tilladt at have 20 

bi familier, der bliver herefter modregnet 4 timer i efterlønnen. 

En forskergruppe har set på vilde bier og honningbier, de konkluderede at honningbien har været 

så længe i landet at den betragtes som en naturlig del af de danske fauna, og som derfor ikke er en 

ny trussel mod de vilde bier. 

DBF vil lavet et kursus i ”Plant bivenlig” datoen er ikke kommet ud endnu. 

Økonomien i DBF ser godt ud, året resultat viser et overskud på 472.000 kr. Næste års budget 

forventer et overskud på 45.000 kr. 

Kontingent for 2019 bliver uændret 710 kroner. 

 

Poul F. som bliver 74 år næste gang, har været ved at se på sine arbejdsopgaver i HOB, hvor han er 

formand for HOB, leder af skolebigården, samt står for den teoretiske undervisning af 

begynderholdene. Poul F. ønsker at drosle lidt ned, og han tænker at den teoretiske undervisning 

skal overdrages. Det er nye tanker som Poul F. ikke har vendt i bestyrelsen før, men der er heldigvis 

god tid til at få drøftet en overdragelse af opgaven inden næste begynderkursus starter. 

 

Poul F. har måtte aflyse en planlagt tur til OBC Biavl for begynderholdet, da var for få tilmeldte til 

arrangementet. 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

HOB deltager også i år i Skovens Dag søndag den 6. maj 

Carsten, Perline og Paul M. deltager. 

Vi låner borde, observationsstade med indhold og øvrige materialer af Bjarne. 

Foreningen giver smagsprøver og sælger honning på dagen. 



Bjarne foreslår at vi får lavet et skilt med foreningens navn, således at vores stand bliver mere 

tydelig. Bjarne fik til opgave at undersøge størrelse og pris for skiltet. 

 

 

4. Regnskab og medlems status. 

Foreningens saldo den 2. maj er 19.433 kr. 

Vi har fået 4 nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde, således at medlemstallet pr. 2. maj er 

52 medlemmer af DBF. 

2. maj har 18 betalt lokalforeningskontingent. 

 

5. Kursus for honninginstruktører den 2. juni. 

DBF afholder honninginstruktørkursus, Nikolaj er interesseret, han skal lige tjekke kalenderen, der 

er plads til to personer på kurset 

 

6. Pulje til forbedring af biernes levevilkår. 

DBF har en pulje som kan søges af lokalforeninger eller medlemmer som bliver anbefalet af 

lokalforeningen. Midlerne skal bruges til at forbedre biernes levevilkår. 

Paul M. sætter ansøgningsformularen på vores hjemmeside. 

 

7. Hjemmesiden 

Vores hjemmeside har været ”hacket”, hvilket har betydet at siden i perioder har været lukket. 

Peter Iversen har ved hjælp af en specialist fået renset siden, således at den igen kører. Tak til Peter 

for indsatsen. 

 

8. Begynderkurset 2018. 

Poul F. kunne meddele at det har været et godt begynderhold som er startet.  

Poul F. og Bjarne tager sig af begynderholdet i Skolebigården, medens Flemming tager sig af 

tidligere begynderkursister. 

 

9. Skolebigården Klintholm. 

Udluftningen i containeren fungerer igen efter at containeren er blevet beklædt med brædder. 

Der mangler fast lys i containeren, der hænger 2 lommelygter som kan bruges, der blev foreslået at 

sætte en lampe op, med en lang forlængerledning, som kan sættes i et udvendigt stik på 

værkstedsbygningen, Carsten og Freddy undersøger. 

Der er myrer i skolebigården, Poul F. bekæmper, hvis det er nødvendigt. 

Freddy blev udnævnt til formand for materielgruppen 

 

10. Presselogen. 

Søren Christiansen har udmeldt sig af foreningen, han bliver derfor også slettet af Presselogen. 

Paul M. Laver et opslag på Facebook og Hjemmesiden om der er flere medlemmer af HOB som vil 

være medlem af Presselogen. 

Mjølner har sørget for at der er blevet lavet en rustfri beholder til at presse honningen ned i. Tak til 

Mjølner. 

 

11. Kommende arrangementer 

Grill arrangement hos Bjørk den 9. juni, Poul F. laver opslag på Facebook om hjælpere til 

arrangementet. 

Honning og jordbærdag. Der slynges honning onsdag den 20. juni, der laves bod ved Brugsen i 

Hammel lørdag den 23, og hos Sparkøbmanden i Gjern den 24. juni, Poul F, Bjarne, Birgit og Carsten 

står for arrangementet i Hammel og Gjern. 



Udflugt til Fur, der er pt 16 tilmeldte. Poul M. Sætter en reminder på Facebook og Hjemmesiden 

først i juni. 

 

12. Evt. 

Intet 

13. Aktivitetslisten 

Poul F. opdaterer Aktivitetslisten 

 

 

Næste møde 26. september 2018 kl. 19,00 på Klintholm 

Referent Paul Mikkelsen 

04.05.2018 


