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Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) 

Generalforsamling den 30. januar 2019 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Valg af formand 

7. Valg af bestyrelse og suppleant 

8. valg af revisor 

9. Eventuelt 

Formanden bød velkommen og glædede sig over fremmødet på 24 biavlere, som svarer til ca. 1/3 del af 

medlemsskaren. 

1. Valg af dirigent 

Som dirigent foreslog bestyrelsen Bjørk Jeppsson, som blev valgt til at lede mødets forhandlinger 

Generalforsamlingen besluttede følgende ændringer i dagsordenen: 

Nyt punkt 3. Fremlæggelse af regnskab 

Nyt punkt 5. Fremlæggelse af budget  

2. Bestyrelsens beretning 

Hammel og Omegns Biavlerforening havde pr. 31. december 2018 53 medlemmer, som var medlem af 

Danmarks Biavlerforening (DBF). Det er 1 mindre end på samme tidspunkt et år tidligere. Endvidere havde 

vi 20 lokalforeningsmedlemmer en stigning på 2 medlemmer. Af de 20 lokalforeningsmedlemmer var 5 

også medlem af Silkeborg biavlerforening/ DBF. Det betyder et samlet medlemstal i HOB på 73 medlemmer 

og 15 begyndere ved udgangen af 2018 

DBF Har meddelt at 48 indtil nu har betalt kontingent for 2019. 1 har meldt sig ud af DBF og  4 har ikke 

betalt kontingent  endnu, så måske betaler de senere. Hvor mange af vores lokalforeningsmedlemmer der 

vil fortsætte ved vi ikke på nuværende tidspunkt, da opkrævningerne endnu ikke er sendt ud. Men der er 

20 plus 15 begyndere som er potientielle biavlere, som får en opkrævning på lokalforeningskontingent 

HOB`S bestyrelse har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder. Alle afholdt  i  vore  

lokaler på Klintholm. Vi har udsendt 3 nyhedsbreve og løbende orienteret via hjemmesiden og facebook. I 

2018 har vi gennemført 12 arrangementer, et mindre end rekordåret 2017: 

Den 8. februar. Foredrag  ”Dansk honning – et naturprodukt” med Asger Søgaard Jørgensen  
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Den 8. marts. Specialkursus i biavl / ved Flemming . 

Den 6. maj. Skovens dag i Favrskov kommune 

Den 7. juni. Begyndere og medlemmer slynger honning 

Den 8.juni.  A-klassen slynger honning 

Den 9. juni. Salg af nyslynget honning hos Spar i Gjern 

Den 9. juni. Grill-aften med helstegt lam /ved Bjørk 

Den 11. august. Udflugt til Fur 

Den 20. august. Myresyrebehandling og udlevering af myresyre 

Den 15. september. Åbent landbrug 

Den 5. november. Kursus i sensorik og efterfølgende honningsmagning 

Den 15. december oxalsyrebehandling  og udlevering af oxalsyre 

Herudover har vi været i skolebigården hver tiende dag fra den 26. april til den 20. august Plus 4 gange 

myresyre Aug./sept. Hertil skal så lægges alt det løse med at hente og bringe tavler og voks. Holde orden i 

containeren , på skolebigårdspladsen og vejen dertil.   

Dette er i overskrifts form hvordan foreningens verden har set  ud gennem bestyrelsens briller. Men der er 

naturligvis nogle detaljer at berette om.   

Skolebigården 

Skolebigården er vores største aktiv. Vi har en virkelig god placering på klintholm. Der er læ, sol og rigtig 

fornuftige trækkilder. I 2018 har vi bevæget os fra 8 til 13 bi-familier. Udvidelserne skyldes, at vi tog 

dronningerne fra de familier der byggede sværmceller, og brugte dronningerne i nye småfamilier, som har 

udviklet sig til nye produktionsfamilier. Selv om et par familier haltede lidt undervejs blev de dog ikke slået 

sammen.    

Sæsonen igennem har Instruktører og hjælpere været i skolebigården hver tiende dag. Vi har holdt to syre 

arrangementer, henholdsvis myresyre i august og oksalsyre i december, med uddeling af syre til 

medlemmernes egne bier i begge tilfælde. Det fungerer på den måde, at dem der vil have syre skal betale 

10 kr. i depositum for en syrefast flaske. De 10 kr. kan man få tilbage ved at aflevere flasken igen. Eller 

beholde den og få den byttet fra gang til gang til en ny flaske med nyt syreindhold. Selve syren betaler HOB. 

Igen i 2018 har vi haft flere besøg af Bisygdomsinspektør Niels Rasmussen. Det er en rigtig god ide at Niels 

besøger os. Det er altid nemmere at henvende sig til en person man kender, selv om vi selvfølgelig alle 

håber på, at vi ikke får brug for besøg af bisygdomsinspektøren. 
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2018 blev det tredie  hele år med en aftale med kommunen om brug af Lokalerne på klintholm. Det har 

betydet at vi har haft en hel container til rådighed til vores materiel. At vi har haft adgang til værkstedet, så 

vi kan vedligeholde vores materiel og undervise vores begyndere i f.eks at lægge voks i rammer. 

Det er et kæmpe aktiv at vi kan afslutte vores skolebigårds aftener indendørs, med kaffe  og honning 

smagsprøver. Et enkelt glas mjød er det vel også blevet til. I den forbindelse skylder vi forplejningsgruppen 

Carsten, Susanne og Paul en stor tak for det store arbejde med altid at holde kaffe på kanden og købe brød 

mm. Endvidere kan vi efter behov holde møder og lave egentlig undervisning. 

Aftalen indeholde også en del praktiske forhold som nøgler, oprydning efter brug, kaffebrygning og service.  

At det har fungeret så godt skyldes ikke mindst samarbejdet med Jesper som både er biavler og lærer på 

stedet. Tak til Jesper for det.  

Begynderundervisning 

I 2018 har Bjarne og Poul gennemført begynderundervisning med 17 deltagere.  Den teoretiske del blev 

afviklet over fire lørdage og den praktiske del hver tiende dag i skolebigården hen over foråret og 

sommeren. 

Det har været et meget blandet hold. Nogle få meget aktive en stor midtergruppe som godt kan gå hen og 

blive biavlere, til nogle få som på det nærmeste meldte sig ud af undervisningen undervejs. Det er 

selvfølgelig ærgerligt at vi ikke har formået at aktivere alle. Det har desværre også resluteret i, at kun to har 

meldt sig ind i DBF. Hvad det lige er vi ikke formår i den sammenhæng ved jeg ikke. Det kan selvfølgelig 

være en tilfældighed. Hvis nogen har forslag til hvordan vi generelt gør det bedre hører vi det selvfølgelig 

gerne. 

Arrangementer, salg af honning 

Bestyrelsen besluttede at fortsætte den tidligere lagte linje med arrangementer der kan profilere biavlen og 

sælge vore uovertrufne produkter som honning på glas. 

I maj måned deltog vi i et arrangement ”Skovens dag” arrangeret af Hammel kommunes naturvejleder. Det 

foregik på området ved Spejdercenter Engedal i Hammel sammen med jægere, spejdere og andre 

naturfolk. Vi havde et observationsstade og et par stande, hvor vi fortalte om bierne og solgte honning. Her 

så vi endnu en gang hvad Birgit og Bjarne kan præsterer med en fuldt udbygget stand med mange finesser 

incl. billeder fra deres egen biavl. Et godt eksempel til efterfølgelse.  

På grund af det meget tidlige tidspunkt af året, hvor vi slyngede honning, kunne vi ikke afholde den 

traditionelle Honning og Jordbærdag. Vi havde ingen nyslynget honning sidst i juni. 

I stedet for deltog vi i Spar-kædens torvedag den 9. juni hos Spar købmanden i Gjern med nyslynget 

honning. Vi har en aftale om at vi sælger både fast og nyslynget honning til butikspriser. Pengene fra salget 

går direkte i foreningens kasse, mod at det vi ikke får solgt sælges i butikken de efterfølgende dage. Det er 

allerede aftalt at vi gentager det igen i år. Endvidere har vi solgt skolebigårdshonning i forretningen lige 

siden. Hvilket også vil fremgå af regnskabet. 
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Traditionen tro havde jeg aftalt et arrangement med eleverne på klintholm om at de både skulle være med 

til at tage honning fra et stade og slynge, tappe og sætte ettiketer på det glas de hver især fik med hjem. 

Søde og glade børn der var meget optaget af opgaven. Det er det der heder at give lidt tilbage for brugen af 

deres lokaler. Er der nogen der har lyst til at være med i år er i meget velkommen til det.    

For første gang  i min regeringstid inviterede vi til et arrangement, hvor bierne ikke var inviteret, men kun 

biavlerne, nemlig en grill-aften med helstegt lam, som Bjørk stod for. Det blev en rigtig hyggelig aften med 

et stort fremmøde til at spise det gode og velsmagende lam og for nogens vedkommende med et godt glas 

rødvin til. Det er klart en gentagelse vær. 

Også som noget nyt deltog vi med en stand på ”Åbent landbrug”. Selv om vi selv måtte rydde op i stakladen 

inden vi kunne stille vore ting op, så blev det en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor også landbrugets 

sprøjtede afgrøder blev diskuteret. Det afholdt dog ikke nogle stykker fra at blive skrevet på listen med 

kommende begyndere i biavl. 

Som det sidste nye arrangement vil jeg nævne kursus i sensorik med efterfølgende honningbedømmelse, 

som Marie og Carsten stod for. Det satte vores honningbedømmelse i et helt nyt perspektiv. Hvis vi 

gentager det nogle gange, bliver det uden tvivl en langt mere kvalifiseret bedømmelse.  

Uddannelse / undervisning 

I takt med at DBF`s uddannelsesudvalg  rykker i forhold til tilbud om uddannelse, ja så rykker vi også i 

lokalforeningerne i forhold til deltagelse, for interessen for at blive dygtigere er der. 

I 2018 har foreningen haft seks medlemmer på weekend uddannelse: 

Nicolai Jespersen og Susanne Bengtson deltog i  et kursus om ”Honningbehandling” 

Marie Behrens og Svenn Nilsson deltog i et kursus om ”Plant Bivenligt” 

Marie Behrens og Carsten Madsen deltog i kursus om ”Sensorik” 

Endvidere har Bjarne Overgaard og Poul Fjeldsted gennemgået og bestået uddannelsen for at blive ”kyndig 

biavler”. Nå hvad skulle det så til for? Vil i vel sige. Men skulle det være så var det vel på tide i hvert fald for 

mig. 

Hjemmesiden 

Foreningens hjemmeside  har fungeret rigtig godt i hele perioden. Nyhedsbrevene, referater og andre 

informationer myldre frem på skærmen, så snart Paul modtager materialet.  

 Paul bestyrer endvidere den lukkede facebook gruppe, som kun kan bruges af medlemmer af HOB, som 

har tilmeldt sig gruppen. Her har i mulighed for erfaringsudveksling om jeres daglige biavlsarbejde. Min 

oplevelse er at såvel hjemmesiden som facebook gruppen betyder at vi som forening, og det er jo som 

regel formanden, får henvendelser fra kommende medlemmer og eksterne om alt muligt frem for de 

foreninger der ikke har de samme værktøjer. Et eksempel er henvnelsen fra Hotel Scandic i Silkeborg.  

 



5 
 

Hotel Scandic Silkeborg  

Sidst på efteråret 2016 fik jeg en henvendelse fra hotel direktøren på hotel Scandic i Silkeborg om at stille 

nogle bifamilier på hotellets område. Hotellet ville gerne, som visse andre hoteller kunne købe honning fra 

bifamilier på egen grund. Honning til morgenbordet og til brug i madlavning og til salg til hotellets gæster.  

Det blev Torben og Bjørk der bed til bolle på denne opgave. En opgave som de har varetaget med stor 

succes. De producerer hotel honning fra fire familier og sælger til hotel Scandic til rigtig gode priser. I 

receptionen står der et lille trugstade, hvorfra hotellet sælger den honning  på glas, som gæsterne har 

smagt på morgenbordet. Foreningen har også været inviteret over for at se hvordan hotel biavl fungerer. 

Om vi bliver inviteret i År igen ved jeg ikke.    

Danmarks biavlerforening 

Som formand har jeg i årets løb deltaget i tre arrangementer i DBF: Biavlskonferencen over to dage i marts. 

Generalforsamlingen en dag i april. Formandsmødet en dag i november sammen med Bjarne. Min oplevelse 

af DBF`s arrangementer er positiv. Der er en god tone, og set gennem en hobbybiavlers briller et fornuftigt 

fagligt niveau, så også os, der kan finde på at interessere os for andet end biavl, kan følge med. 

Bestyrelsesarbejdet 

Til slut vil jeg bare sige om bestyrelsesarbejdet, at jeg synes det har fungeret rigtig godt. Vores nye 

muligheder for aktiviteter i lokalerne har selvfølgelig også udfordret det enkelte bestyrelsesmedlem. Men i 

har løst opgaverne til fulde.   

Mange tak for samarbejdet i bestyrelsen. Og tak for samarbejdet med alle medlemmerne i HOB. 

Skal vi lige se hvem bestyrelsen er: 

Næstformand Carsten Madsen , Kasserer Nicolai Jespersen, Webmaster og sekretær Paul Mikkelsen, 

bestyrelsesmedlem Bjarne Overgaard, suppleant Freddy Kristensen. 

Hermed overdrager jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens videre behandling. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

3 Fremlæggelse af regnskab  

Nicolai fremlagde regnskabet for 2018 som viser et overskud på godt 6.000 kr. derudover har foreningen 

over 400 glas honning som forventes at blive solgt i løbet af det kommende år. Skolebigården har 

indvinteret 13 familier, i løbet af foråret får vi overblik over om der kan sælges nogle familier. 
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Årsregnskab og budget, Hammel og Omegns Biavlerforening  

        

        

 Regnskab 2018          Budget 2019  

   Udgifter    Indtægter    Udgifter   Indtægter  

 Skolebigård      10.117,46           180,00    11.000,00     2.000,00  

 Bikaffe         1.902,95           181,05      2.000,00                   -    

 Kurser         3.411,88     10.150,00      4.000,00   10.000,00  

 Arrangementer        4.909,45       4.682,32      5.000,00     5.000,00  

 Møder         1.338,00                     -        1.500,00                   -    

 Honning/glas        5.027,00     16.328,90      5.000,00   15.000,00  

 Web         2.022,30                     -        2.500,00                   -    

 Netbank             405,75                     -            450,00                   -    

 Kontor             558,90                     -            700,00                   -    

 Kontingent                      -         4.200,00                    -       5.000,00  

        

        

        

  Total      29.693,69   Total    35.722,27    32.150,00   37.000,00  

        

   Overskud       6.028,58     

        

  Saldo pr. 01.01.2018     11.033,71     

  Overskud        6.028,58     

  Saldo pr 31.12.2018     17.062,29     
 

Poul F gennemgik materialeopgørelsen. 

Opgørelsen er vedhæftet. 
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4 Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse. 

Formanden gennemgik bestyrelsens planer for 2019 

Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) 

Planer for det kommende år, bruttoliste:  

Foredrag, ”Biernes produkter ”/ ved Lars Bo 

Skolebigård med 8 bifamilier (13 bifamilier) 

Begynderkursus i biavl/ ved Bjørk og Bjarne  

Materielaften i skolebigården  d. 4/4 

Materielaften hos OBC Hørning  d. 11/4  

Så og plant bivenligt/ ved Nicolai 

Rationelproduktion af småfamilier/ved Flemming 

Skovens dag i Hammel kommune 

Honning Jordbærdag den 22. juni 2019  

Spar købmanden i Gjern, salg af nyslynget honning den 23. juni 2019 

Slynge honning med skoleeleverne på Klintholm 24.juni  

Sommerarrangement/udflugt:  

- Udflugt til ? 

- Bigården Hotel Scandic 

- Grill aften på Klintholm 

- Åben bigård 

Brugsen i Hammel, salg af nyslynget honning primo august eller i forbindelse med Honning Jordbærdagen 

Besøg af børnehaven i skolebigården 

Myresyrebehandling og udlevering af myresyre 

Kursus i sensorik og honningsmagning 

Oxalsyrebehandling og udlevering af oxalsyre 
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Fastsættelse af kontingent til Hammel og Omegnsbiavlerforening for 2019 og 2020 

 Fra 2008 til og med 2018 har lokalforeningskontingentet været kr. 50. For 2019 blev det hævet til kr. 75. 

Men i takt med at aktiviteterne stiger og antallet af lokalforeningsmedlemmer også stiger foreslår 

bestyrelsen et mere differentieret lokalforeningskontingent system. Forslaget ser således ud: 

Medlemmer af Danmarks Biavlerforening via HOB betaler for år 2020 kr. 75 (opkræves af DBF) 

Alle i samme husstand, som et medlem af Danmarks Biavlerforening via HOB, betaler for år 2020 kr. 75. 

(opkræves af HOB)  

Alle øvrige lokalforeningsmedlemmer betaler for hvert af årene 2019 og 2020 kr. 200. (opkræves af HOB) 

Efter nogen debat blev forslaget enstemmigt vedtaget. 

5. Fremlæggelse af budget   

Nicolai fremlagde det kommende budget.  Se budget ovenfor under punkt 3. Bestyrelsen har besluttet at 

indkøbe en ny 4 solds håndslynge med friløb, da den gamle slynge er ved at være udtjent. 

Budgettet blev vedtaget. 

6. Valg af formand. 

Poul Fjeldsted blev enstemmigt genvalgt 

7. Valg af bestyrelse og suppleant. 

Paul Mikkelsen og Nicolai M. Jespersen er på valg. Begge blev genvalgt 

Freddy Kristensen blev genvalgt som suppleant. 

8. Valg af revisor. 

Torben Schønau blev genvalgt som revisor. 

9. Eventuelt. 

Under dette punkt blev diskuteret hvordan vi får nybegynderne til at melde sig ind i Danmarks 

Biavlerforening og fortsætte med at komme i foreningen og deltage i Skolebigården. 

Niels Rasmussen foreslog at biavlere med mere end 3 års erfaring tilmelder sig kursus som ”Kyndig biavler” 

Niels har som Biinspektør set biavlere som har haft bier i flere år, hvor der var sygdom i bierne uden at 

biavleren havde opdage det. 

Generalforsamlingen blev hermed afsluttet og der blev serveret kaffe og brød. 

Tak for en god aften. 

Referent Paul Mikkelsen. 


