
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

 

Nyhedsbrev nr. 1, januar 2019 

Kære biavler 

I sidste nyhedsbrev blev der indkaldt til foreningens ordinære generalforsamling, som skal ske senest en 

måned før den afholdes.  I håb om at rigtig mange vil deltage i drøftelserne om foreningens fremtidige 

planer, får i endnu en påmindelse suppleret med det sidste nye fra det seneste bestyrelsesmøde . 

Generalforsamling 

Onsdag den 30. januar 2019 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 

De gældende vedtægter findes på hjemmesiden hammel-bi.dk under fanen, om foreningen 

Punkt 6 valg af formand. På valg er Poul Fjeldsted  - modtager genvalg 

Punkt 7 valg af bestyrelse og suppleant, på valg er: 

Paul Mikkelsen – modtager genvalg 

Nicolai M Jespersen – modtager genvalg 

Freddy Kristensen – modtager genvalg som suppleant. 

Punkt 8 valg af revisor, på valg er: 

Torben Schønau – modtager genvalg 



Begynderkursus 2019      

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre begynderkursus 2019 med Bjørk Jeppsson og Bjarne Overgaard 

som instruktører. Den teoretiske del vil vi gennemføre  i Gjern Kultur- og Idrætscenter over fire 0nsdage , 

den 7. marts, 14. marts, 21. marts og 28. marts   

Den praktiske del vil herefter foregå i skolebigården hver tiende dag begyndende den 25. april 

Tilmelding skal ske senest den 28.februar til: 

 Poul Fjeldsted fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf 2321 8994 

 På Hjemmesiden hammel-bi.dk kan du læs mere om kurset incl. nødvendige praktiske oplysninger. 

Specialkursus 2019   

Bestyrelsen har besluttet at afholde to specialkurser i det tidlige forår. Det ene om at plante og så bivenligt. 

Det andet om dannelse af småfamilier. 

Nicolai M Jespersen, som er uddannet anlægsgartner, vil holde et teoretisk oplæg om, hvordan man 

forbereder jorden  til at modtage bivenlige frøblandinger og andre planter. Foredraget følges op af en evt. 

to markvandringer for at vise både et- og flerårige planters udvikling under de rigtige betingelser. 

Flemming Thorsen vil afholde et teoretisk oplæg om rationel produktion af småfamilier. I de følgende uger 

efter dette oplæg, vil Flemming få stillet nogle af skolebigådens familier til rådighed, for at vise både, 

hvordan den lille og den større biavler kan bruge  teorierne i praksis. Den praktiske del vil foregå på 

almindelige skolebigårdsaftener. 

Når datoerne er fastsat vil begge kurser blive annonceret på hjemmesiden.   

Foredrag i Gjern Kultur – og Idrætscenter 

Biernes produkter 

Husk tilmelding til foredraget med Lars Bo Christensen , Gjøl Biggård. Lars vil fortælle om biernes 

produkter. Hvordan får vi mere ud af biernes produkter? Lars fortæller om, hvordan han fremstiller og 

sælger flydende- og presset honning samt tavlehonning. 

Hvordan indsamler og bearbejder Lars pollen og propolis? Hvilke andre produkter indgår det evt. i? Og hvad 

skal der til for at sælge det til en god pris 

Foredraget holdes  i Gjern Kultur- og Idrætscenter, skovvejen 6, 8883 Gjern. Tirsdag den 5. februar 2019 

kl. 19. prisen er 40 kr. incl kaffe og brød, som betales kontant eller via MobilePay ved indgangen 

Tilmelding er nødvendig af hensyn til kaffe mm. Send en mail til fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 2321 

8994 senest fredag den 1. februar. Alle er velkommen også andre biavlerforeningers medlemmer. 

Pbv. Poul Fjeldsted 

mailto:fjeldstedpoul@gmail.com

