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Kære biavlere 

Generalforsamlingen 2019 er overstået i god ro og orden. Der deltog  24 af foreningens medlemmer, det 

største antal i nyere tid. Referatet kan læses på hjemmesiden. 

Ved udgangen af 2018 havde foreningen 53 medlemmer af DBF/HOB. Endvidere havde vi 20 

lokalforeningsmedlemmer. Desværre har 2 meldt sig ud af DBF/HOB. Samtidig har vi dog fået et nyt 

medlem fra en naboforening. Hvor mange af de 18 lokalforeningsmedlemmer der ønsker at fortsætte, ved 

vi endnu ikke. Bestyrelsen håber og tror selvfølgelig, at vi får en øget tilgang af nye medlemmer.  

Generalforsamlingen vedtog en ny kontingentstruktur. Ideen er at de medlemmer der betaler til det store 

fællesskab i Danmarks biavlerforening (DBF) via HOB fortsat kun skal betale kr. 75 i 

lokalforeningekontingent, som opkræves via DBF.  

Ligeledes skal alle i samme husstand som et medlem af DBF via HOB også fortsat kun betale kr. 75 i 

lokalforeningskontingent, hvis de ønsker at være medlem af HOB. 

Alle øvrige der ønsker at være lokalforeningsmedlem i HOB skal for hvert af årene 2019 og 2020 betale kr. 

200. 

Begrundelsen for at ændre kontingentstrukturen er ønsket om, at alle yder en passende skærv til 

fællesskabet til gengæld for det stigende aktivitetsniveau incl. gratisydelser som kaffe, brød, syre osv. Det 

er bestyrelsens håb at alle finder niveauet fornuftigt. 

 Biernes produkter 

Den 5. februar gennemførte vi et foredrag med Lars Bo Christensen fra Gjøl Biavl om ”BIERNES 

PRODUKTER”. Et meget spændende foredrag om, hvordan vi får mere ud af biernes produkter. Lars fortalte 

om hvordan han fremstiller og sælger flydende- og presset honning samt tavlehonning. Hvordan indsamler 

og bearbejde man pollen og propolis og ikke mindst, hvad skal der til for at sælge det til en god pris. Der 

blev vist meget stor interesse for de forskellige emner. Vi har en tro på, at rigtig mange blev inspireret til at 

forsøge sig på noget lignende .  

Der deltog 71 biavlere og pårørende fra hele Østjylland og lidt til.  

  

 



Begynderkursus 2019 

Begynderkursus 2019 er nu fuldtegnet med 17 deltagere. Undervisningen gennemføres af Bjørk og Bjarne. I 

skolebigården bliver de efter behov suppleret af Poul. 

Skolebigården 

Vi har nu organiseret skolebigården lidt anderledes, så der er skabt bedre plads rundt om alle bihusene. 

Samtidig er der lavet en særlig plads til Flemmings undervisning i dannelse af småfamilier. 

Årets første aften i skolebigården er torsdag den 25. april kl. 19. 

Konstituerende bestyrelsesmøde  

På bestyrelsesmødet den 25. februar konstituerede bestyrelse sig jf. §6 i vedtægterne.  Poul Fjeldsted 

formand. Carsten Madsen næstformand.Nicolai Jespersen kasserer. Paul Mikkelsen sekretær/ Webmaster 

og bestyrer af Facebook. Bjarne Overgård bestyrelsesmedlem og Freddy Kristensen suppleant.  

Arbejdsgrupper 2019 

Med det formål at fastholde og måske øge aktivitetsniveauet, er følgende arbejdsgrupper oprettet. Der er 

kun enkelte justeringer i forhold til 2018. Er der medlemmer der har lyst til at byde ind med en hjælpende 

hånd, er i meget velkommen. Interesserede kan henvende sig til en af gruppens medlemmer eller til 

undertegnede. 

Instruktører og hjælpere: Flemming, Poul, Bjarne, Bjørk, Carsten, Freddy og Nicolai  

Honning behandling: Bjarne , Carsten og Paul M 

Honning pressen Birgit og Bjarne 

Honningslynger Henrik 

Salg og markedsføring: Birgit, Bjarne , Perline og Poul  

 Materiel/container Freddy og Carsten  

Webmaster og facebook Paul M 

Bigårdspleje:   Kurt, Torsten og Nicolai   

Forplejning  Carsten, Susanne og Paul 

Arrangementer Carsten og Poul 

Årets arrangementer 

Bestyrelsen har besluttet at arbejde på at gennemføre  nedenstående foreløbige  program for årets 

aktiviteter. De manglende datoer og endelige programmer og invitationer følger så snart de er udarbejdet: 

 



April måned:  Den 4/4 materielaften i værkstedet på Klintholm 

Maj måned: Den 1/5 kl.19 Kursus i ”Rationel produktion af småfamilier” v/ Flemming.  

 Den 5/5 Skovens dag i Favrskov kommune, Kollerup Gods 

 Den 9/5 kl. 19 Kursus, Plant og så bivenligt og hvordan forberedes jorden. v/Nicolai  

 Den 13/5 kl. 19 Materielaften hos OBC i Hørning, for begyndere og andre interesserede 

Den 25/5 Stort grill-arrangement på Klintholm med grilstegt lam. Familie inviteres 

Juni måned: Den 20/6 Honning slyngning på klintholm 

 Den 22/6 Honning & Jordbærdag 

 Den 23/6 Honning & jordbærdag hos Spar købmanden i Gjern 

 Den 24/6 Honninghøst og slyngning med A-klassen på Klintholm  

Juli måned: Besøg på Hotel Scandic, Silkeborg. Hotel biavl, hvordan drives det? 

August måned: Den 17/8 udflugt til Tunø. Familie inviteres. 

 Oktober/November måneder: Kursus i sensorik med efterfgølgende honning bedømmelse 

Åben bigårds arrangementer er der endnu ikke taget stilling til 

Pbv 

Poul Fjeldsted 

 

 


