
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Mandag den 14. januar 2019 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 26. september2018. 

Referaterne blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F. har været til møde på Christiansborg, emnet var ”Agerlandets fauna” 

Poul F. og Bjarne har været til formandsmøde. Der er kommet nye efterlønsregler for 

småbiavlsavlere, man må have op til 20 familier, og en omsætning op til for 79,000 kr. uden at blive 

reduceret i efterløn. Men man må ikke have et cvr. nummer. 

Bejdsning af frø er nu blevet forbudt i EU, men Danmark har givet landbruget dispensation, så det 

er tilladt i bl.a kartofler og sukkerroer !! 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Carsten har kontakt til købmanden i Kragelund ved Silkeborg, her kan foreningen muligvis sælge 

honning. 

Bjarne har lavet et observationsstade til 12X10 rammer, stadet vil han forære foreningen, så 

medlemmer af foreningen kan låne stadet.   

 

4. Regnskab og medlems status. 

Nicolai har lavet foreningens regnskab for 2018, som også er godkendt af revisor. Status siger at der 

er et overskud på ca. 6,000 kr. derudover har foreningen en del honning på glas som ikke er solgt 

endnu. 

Pr. 14. januar har 48 medlemmer betalt kontingent til DBF. 

Nicolai undersøger om HOB kan få MobilePay, så salg af bl.a. honning kan betales direkte til 

foreningen. 

 

5. HOB generalforsamling 30. januar 

Poul F laver bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsen vedtog forslag til kommende lokalforeningskontingent. 

Poul Fjeldsted er på valg, modtager genvalg 

Paul Mikkelsen er på valg, modtager genvalg 

Nicolai Jespersen er på valg, modtager genvalg 

Freddy Kristensen er på valg, modtager genvalg som suppleant 

Torben Schønau er på valg, modtager genvalg som revisor 

 

 

 



 

6. Hjemmesiden, Facebook 

Bjarne foreslog at udlån af honningslyngerne skal fremgå på hjemmesiden. Paul M. laver en fælles 

”Fane” på Hjemmesiden med udlån af presse og honningslynger. 

 

7. Privatlivspolitik for HOB. 

Som alle virksomheder mm. skal mindre foreninger have en Privatlivspolitik. Poul F. havde et oplæg 

med som blev vedtaget af bestyrelsen.  

Privatlivspolitikken kommer til at ligge på Hjemmesiden under fanebladet ”Om foreningen” 

 

8. Skolebigården Klintholm 

Syrebehandling er færdig for denne sæson. 

Der er indvinteret 13 familier, vores målsætning er 8 familier i skolebigården. Når vinteren er ovre, 

vil vi bruge et antal familier i forbindelse med et specialkursus i dannelse af småfamilier og derefter 

sælge de overskydende familier. 

Poul F. gennemgik deltagere i arbejdsgrupper. 

  

9. Datoer og program for begynderundervisning 2019. 

Den teoretiske del begynder den. 7. marts og den praktiske del i skolebigården begynder den 25. 

april. 

Den 4. april bliver der en ”materielaften” hvor der skal ilægges voks i rammer, den 11. april bliver 

der en tur til OBC Biavl for begyndere og øvrige medlemmer af foreningen. 

 

10. Specialkursus i biavl 2019. 

Flemming Thorsen laver et kursus ”rationel produktion af bifamilier” 

Nicolai M Jespersen holder et teoretisk oplæg om, hvordan man forbereder jorden til at modtage 

bivenlige frøblandinger og andre planter.  

 

11. Samarbejde med Hotel Scandic om biavl 

Bjørk og Torben har lavet en godt stykke arbejde omkring bier og produktion af honning ved Hotel 

Scandic. Bestyrelsen bakker op om deres arbejde. 

 

12. Kommende arrangementer i HOB vinter/forår 2019 

Poul F. orienterede om kommende arrangementer 

 

13. DBF Biavlskonference 2-3 marts 2019 i Middelfart 

Poul og Bjarne deltager 

 

14. DBF generalforsamling den 6. april 2019 

Poul F. deltager med stemmeret. Øvrige medlemmer kan deltage uden stemmeret. 

 

15. Evt. 

Intet. 

 

Næste møde onsdag den 13. februar kl. 19,00 på Klintholm 

Referent Paul Mikkelsen 

22.01.2019 


