
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Onsdag den 26. september 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 2. maj 2018. 

Referaterne blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F. orienterede om udbrud af bi pest i Århus, Bi inspektøren har været ind over udbruddet og 

familien hvor der var bi pest er destrueret. Kursister fra årets kursus for ”Kyndige Biavlere” fik 

mulighed for at se hvordan et udbrud af bi pest tager sig ud. 

Bjarne Overgaard, Bent Karkov samt Poul Fjeldsted har bestået kurset som ”Kyndige Biavlere” 

Formandsmøde den 3. november, Poul F. og Bjarne deltager. 

DBF har afholdt 3 kurser. 

Honningbehandling, hvor Nicolai Jespersen og Susanne Bengtson deltog 

Plant bi venlig, hvor Svenn Nilsson og Marie Behrens deltog. 

Sensorikkursus hvor Carsten Madsen og Marie Behrens deltog 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Intet   

 

4. Regnskab og medlems status. 

Foreningens saldo pr. 26. september er ca. 16.000 kr. 

53 personer fra HOB er medlem af Danmarks Biavlerforening og Lokalforening 

20 personer er medlem af HOB Lokalforening. 

Bestyrelsen havde en drøftelse omkring prisen af medlemskontingent for kun at være medlem af 

HOB Lokalforening, vi vil fortsætte drøftelsen på det kommende bestyrelsesmøde. 

 

5. Begynderkursus. 

Årets begynderkursus bestod af 17 kursister, hvoraf det fleste fulgte opfølgningen af den teoretiske 

del i Skolebigården. Bjarne mente at der flere aftener i Skolebigården havde været så mange 

begyndere at det kunne være svært at nå at svare på alle de spørgsmål som kom. På den anden 

side er det jo godt at der er mange deltagere og stor spørgelyst. Der var enighed om at vores 

klublokale hvor der bliver serveret kaffe brød og honning og god tid til en bi snak, er en del af 

succes med det store fremmøde i skolebigården. 

I år har DBF lavet nyt undervisningsmateriale, det blev udsendt meget tæt på starten af 

begynderkurset. Næste år vil underviserne revidere i det udsendte materiale, således at det passer 

til HOB´s begynderundervisning  

Begynderkurset for 2019 bliver med ny instruktør på den teoretiske del, da Poul F. stopper med 

denne del af sine opgaver i foreningen 



Næste års instruktører for den teoretiske del bliver Bjørk og Bjarne. 

Begynderholdet skal være på maks. 15 kursister. 

 

6. Skolebigården Klintholm 

Skolebigården har indvinteret 13 familier, vores målsætning er 8 familier. Med 13 familier kræver 

det meget arbejde af instruktører og bestyrelse, samt meget materiel. Desuden kræver det mange 

hænder for at slynge honning, røre og sætte på glas. 

Vi besluttede at sælge overskydende familier næste forår, således at vi kan komme ned på 8 

familier. 

Vores honningslynger og presse har været udlånt flittigt i år. Bestyrelsen opfordrer til at sørge for 

grundig rengøring af slynger og presser, det er også vigtigt at der er styr på hvem og hvornår de er 

udlånt. Der bliver lavet en instruktion vedrørende rengøring af honningslyngerne. 

Bestyrelsen besluttede at udskifte vores 3 sold håndslynge, da den ikke har et rustfrit kar, og derfor 

er meget svær at gøre ren i krogene. Nicolai indkøber en ny håndslynge. 

Bjarne vil lave  et observsationsstade i rammemål 12/10 som medlemmer af HOB kan låne. 

 

7. Evaluering af gennemførte arrangementer2018. 

HOB har deltaget i følgende arrangementer. 

”Skovens dag” 6. maj, ”A klassen slynger honning” 8. juni, Salg af ny slynget honning hos Spar den 

9.juni, Grillarrangement på Klintholm 9. juni, ”Udflugt til Fur” 11. august, ”Åbent landbrug” den 16. 

september. 

Bestyrelsen var enig om at alle arrangementer havde været en succes, således at vi også vil deltage 

næste år. 

 

8. Bi-sløjd vinteren 2018/19 

Bestyrelsen vil ikke lave Bi-sløjd i år, da tilslutningen sidste år var meget lille.  

Vi vil i stedet lave en aften med honningsensorik og bedømmelse af foreningens bedste honning. 

Carsten og Marie som har været på sensorik kursus vil lede os gennem aftenen. 

I forbindelse med oksalsyrebehandling i Skolebigården, vil foreningen være vært for gløgg og 

æbleskiver. 

I februar/marts vil Nicolai lave en aften hvor vi kan få oplysning og ideer til at så bi-venlige planter. 

  

9. Arrangementer vinter. 

Pt. er der ikke aftalt emne for vinterens foredrag. Poul F. arbejder på sagen 

 

10. Evt. 

Intet. 

 

11. Aktivitetslisten 

Poul F. opdaterer Aktivitetslisten 

 

 

Næste møde 14. januar kl. 19,00 på Klintholm 

Referent Paul Mikkelsen 

30.09.2018 


