
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Onsdag den 8. maj 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 13. februar 2019 

Referaterne blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F. har været til Biavlskonference. Her blev bl.a. talt om vilde bier og manglende 

redemuligheder for disse, DBF vil lave en ”mini honning analyse” det vil sige en mindre bred 

analyse og dermed også hurtigere, end den nuværende som foretages i Tyskland. 

Poul F. har været til generalforsamling i DBF. Det var en særdeles rolig generalforsamling hvor 

formanden blev genvalgt. Økonomien i DBF er god og overskuddet i foreningen blev på 178,000 kr.  

de samlede aktiver i DBF er 3,4 millioner kroner.  

I 2021 skal alle bigårde i DK registreres i Det Centrale Bigårdsregister, der arbejdes på at lave et 

mere brugervenligt system til den tid.  

DBF har tegnet en forsikring, som dækker bier og materiel for alle Lokalforeningers Skolebigårde. 

Selvrisiko for skader er 2000 kr. 

Den 2. november afholdes Lokal Forenings Seminar. (det er en udvidelse af hvad der før hed 

Formandsmøde) 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Bjarne har bestilt og fået leveret 3 plancher om bier fra DBF. 

Skovens dag var i år henlagt til Kollerup Gods ved Hadsten, der var et særdeles stort fremmøde på 

dagen, det betød at mange børnefamilier var omkring vores stand, hvor der var plancher og 

oplysning omkring HOB. Vejret var desværre så koldt at Bjarne måtte lade bierne i til 

Obversationsstadet blive hjemme, med billeder fra tavler med bier, dronning og honning var en god 

erstatning. Foreningen uddelte mange smagsprøver af vores forårs og sommerhonning, der blev 

solgt 78 glas. 

Vi var 3 personer til at klare hele dagen, og vi var godt trætte da vi havde pakket sammen, til næste 

gang vil det være godt hvis vi kan være et par stykker flere. Skovens dag afholdes første søndag i 

maj. 

Nicolai har fået oprettet et CVR nummer til HOB, således at vi kan få indbetalinger på MobilePay 

direkte til foreningen, i stedet som nu, hvor penge fra salg af bl.a. honning er gået ind på en privat 

konto, og derefter overført til foreningen.  

 

4. Regnskab og medlems status. 

Aktiverne på foreningens konto siger pr. 8. maj, ca. 30.000 kr. 

Medlemstallet pr 8. maj er: 

53 medlemmer HOB og DBF 

16 Lokalforeningsmedlemmer HOB 



 

 

5. Kursus for sygdomsinstruktører den 25. maj. 

Der afholdes et kursus for sygdomsinstruktører, Poul tager med, og måske også Bjarne 

 

6. Kollektiv løsøre- og biavlsforsikring til lokalforeninger. 

Læs under punktet. Meddelelser fra Formanden 

 

7. Hjemmesiden/Facebook. 

Bjarne kunne meddele at mange af ”Begynderne” havde søgt på nettet og dermed fundet vores 

forening. 

Der er enighed blandt Bestyrelsen, at Hjemmesiden og vores Facebook side en et godt aktiv i 

forhold til foreningens liv og trivsel. 

 

8. Begynderkursus 2019. 

Bjarne kunne meddele at begynderkurset er kommet godt i gang, der er 16 på kurset, og de fleste 

har været med i Skolebigården. 

  

9. Skolebigården Klintholm 

Der blev gennemgået opgaver omkring Skolebigård og Container. 

Der skal snart slås græs i Skolebigården, der mangler stadeknive, tændere. Der skal indkøbes en ny 

honningslynge. 

 

10. Presselogen HOB. 

Bjarne efterlyste en mere klar metode til at bestille lån af Honningpressen. Bestilling skal foregå pr. 

mail til Bjarne  overgaard.b@gmail.com Lånerens adresse og telefonnummer skal oplyses ved 

bestilling. Bjarne laver et opslag på Facebook når udlånstiden nærmer sig. 

 

11. Kommende arrangementer 

Den 9. maj holder Nicolai kursus ”Bliv Bivenlig” i Gjern Kultur og Idrætscenter 13 er tilmeldt aftenen 

Grillaften den 25. maj, der er 8 tilmeldt 

Den 1. juni deltager HOB ved Torvemarked hos Sparkøbmanden i Gjern. 

 Den 4. juni afholdes ”Åben bigård” på Scandic 

Honning/jordbærdag flyttes måske. 

Den 17. august ”Udflugt til Tunø” endelig program og tilmelding udsendes 

”Sensorikaften” afholdes i november 

 

12. EVT. 

Foreningen har pt. 229 glas forårshonning og 41 glas sommerhonning tilbage. Bjarne laver et opslag 

på Facebook hvor medlemmer kan købe honning til 25 kr. pr glas. 

 

13. Aktivitetslisten 

Poul F. opdaterer aktivitetslisten 

Næste møde onsdag den 25. september kl. 19,00 på Klintholm 

Referent Paul Mikkelsen 

16.05.2019 

mailto:overgaard.b@gmail.com

