
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Mandag den 25. februar 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 14. januar 2019. 

Referaterne blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F har deltaget i flere møder siden sidste bestyrelsesmøde: 

- Til møde arrangeret af Kaløvig-egnens Biavlerforening på Gl. Estrup hvor formanden for DBF 

Arne T. Henriksen var oplægsholder. 

- Til møde i Bjerringbro Biavlerforening hvor Flemming Vejsnæs fortalte om ”Fremtidens biavl 

med de udfordringer og muligheder der er med sygdomsbekæmpelse” 

- Til møde på Foulum Forsøgscenter hvor Yoku Dupont fra Århus Universitet fortalte om EFSA´s 

forskningsprojekt om honningbier og pestisider. 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

DBF arrangerer opfølgningsmøder for deltagere i foreningens kurser som er afholdt i 2018. 

Bjarne , Carsten og Bjørk deltager. 

Bjarne spurgte om kursister på HOB´s begynderkursus får en rabat på 200 kr. i kursusgebyret, som 

tidligere år, hvis de melder sig ind i DBF. Bestyrelsen tilsluttede sig at fortsætte denne praksis.    

 

4. Regnskab og medlems status. 

Nicolai meddelte at foreningens regnskab viser en saldo pr. 25. februar er ca. 24.000 kr. 

Der er 2 medlemmer som har meldt sig ud af DBF og 1 medlem som er blevet indmeldt. 

Pr. 25. februar er der 49 medlemmer af DBF og HOB, 3 medlemmer har endnu ikke betalt 

kontingent. 

Nicolai arbejder videre på at få lavet en MobilePay konto til foreningen, og der skal oprettes et Cvr. 

nr. 

Foredraget med Lars Bo Christensen som var meget velbesøgt, gav et underskud på ca. 400 kr.  

 

5. Bestyrelsens konstituering jf. vedtægtens §6: Næstformand, Kasserer, Sekretær/webmaster 

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende: 

Næstformand, Carsten Madsen 

Kasserer, Nicolai Jespersen. 

Sekretær/webmaster, Paul Mikkelsen. 

 

Bestyrelsens sammensætning er hermed følgende. 

Formand. Poul Fjeldsted 

Næstformand, Carsten Madsen. 



Kasserer, Nicolai Jespersen 

Sekretær/webmaster, Paul Mikkelsen. 

Bestyrelsesmedlem, Bjarne Overgaard. 

Suppleant, Freddy Kristensen. 

Revisor, Torben Schønau. 

 

6. Forretningsordenen evalueres/justeres 

Poul F. havde sendt nogle få rettelser til forretningsordenen, som blev vedtaget af bestyrelsen. 

 

7. Årets mødekalender 

Kommende bestyrelsesmøder: 

Onsdag den 8. maj, onsdag den 25. september, mandag den 13. januar 2020. 

Generalforsamling onsdag den 29. januar 2020. 

 

8. Arbejdsgruppernes sammensætning. 

Poul F. gennemgik arbejdsgruppernes sammensætning. (Se arbejdsgrupperne Nyhedsbrev nr.2 

Februar) 

  

9. Skolebigården Klintholm 

Poul F. og Flemming T. har omorganiseret staderne i Skolebigården. 

Bjarne og Bjørk har lavet en plan for begynderkurset i Skolebigården, den praktiske undervisning 

slutter i så god tid, så der bliver god tid til spørgsmål mm. under kaffen i klublokalet. 

 

10. Begynderkursus 2019. 

Pt. er 17 tilmeldt kurset, så der er lukket for flere tilmeldinger. 

 

11. Specialkursus 2019. 

Flemming Thorsen afholder et specialkursus i ”Dannelse af småfamilier” (Tilmelding udsendes) 

1. maj kl. 19 er der en teoretisk aften i Gjern Kulturhus, og derefter praktisk arbejde i at danne 

småfamilier i Skolebigården. 

Nicolai Jespersen afholder kursus i forberedelse af jord og såning af bi venlige planter. 

Teoretisk oplæg i Gjern Kulturhus den 9. maj kl. 19 

 

12. Foredrag ”Biernes produkter” 

Foredraget med Lars Bo Christensen var meget velbesøgt (71 personer) 

Bestyrelsen gav Poul F. stor ros for atter at have fundet et spændende foredrag. 

 

13. Kommende arrangementer. 

Besøg hos OBC-biavl i Hørning. 

Grillaften med helstegt lam. 

Skovens dag 5. maj Kollerup Gods. 

Slynge honning på Klintholm sammen med begynderne 

Sælge ny slynget honning hos Spar i Gjern  

Sommerudflugt til Tunø lørdag den 17. august (Indbydelse og tilmelding udsendes) 

Honning sensorik aften med Carsten og Marie, november 

 

14. Evt. 

Intet under dette punkt. 

Næste møde: 8. maj. kl. 19,00 på Klintholm. 

Referent Paul Mikkelsen 01.03.2019 


