
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Onsdag den 25. september 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 8. maj 2019 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F. har modtaget indbydelse fra Randers Biavlerforening vedrørende et foredrag med Lars og 

Zofus, foredraget er den 7. november. Mødet er opslået på vores hjemmeside og Facebook.  

Carl Åge vil gerne sælge noget af foreningens honning på diverse markeder. Vi besluttede at han 

meget gerne må sælge af vores honning fra 2018. 

Poul F. har været til kursus i Sorø, emnet var pollen og probolis. 

Flemming Thorsen har meddelt Poul F. at han vil stoppe med at have faste opgaver i foreningen. 

Freddy overtager opgaven med at indkøbe og udlevere myresyre og oxalsyre til medlemmerne. 

Øvrige opgaver som Flemming har haft ansvar for, vil bestyrelsen prøve at finde folk til. 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Bjarne er blevet kontaktet af Benny Præstegaard, han vil gerne lave Mjød af noget af foreningens 

honning. Poul F. støtter op om forslaget, men vil gerne have mjødbrygningen uden for foreningens 

regi, men vi vil gerne have det med som en salgsvare når foreningen er til b. la Skovens dag, og 

Honning og jordbærdag. 

 

4. Regnskab og medlems status. 

Nicolai kunne meddele at foreningen endelig har fået godkendt vores ansøgning om at få oprettet 

en MobilePay konto. 

Foreningen har pr. 25. september 34.291, kr. på kontoen 

HOB har fået 8 nye medlemmer af DBF/HOB, der er nu 62 medlemmer. 

Der er blevet tilmeldt 3 nye medlemmer af Presselogen, så vi nu er oppe på 28 medlemmer. 

 

5. Skolebigården Klintholm 

a) Status sæson 2019 

b) Udlån af slynge 

c) Udlån af honning presse 

d) Andet 

Poul F. meddeler at det har været en fornuftig sæson i Skolebigården, der har været godt med 

honning, der er snart fodret færdig. 

Der er 12 familier som indvintres, det er 4 mere end det antal som vi vil køre med i Skolebigården. 

Bestyrelsen vil overveje om der skal sælges af de overskydende familier når vinteren er ovre. 

Honningslyngerne har været udlånt ca. 20 gange, og pressen har været udlånt 14 gange. 



Poul F. er skuffet over den nyindkøbte håndslynge, den er ikke stabil nok. Carsten/Bjarne laver en 

plade som slyngen kan monteres på, så den forhåbentlig bliver mere stabil. 

På motorslyngen skal vi have et tydelig opslag om at strømmen skal slukkes hver gang slyngen 

stoppes, det er ikke nok at stille håndtaget på nul. 

Der har været et stabilt fremmøde i Skolebigården hele sæsonen, og også mange har deltaget i 

kaffe og brød efter mødet med bierne i Skolebigården. 

Carsten vil gerne have en som vil overtage indkøb og kaffebrygning 

Der mangler handsker, i damestørrelse.  

Nicolai klipper græsset en gang mere i år.  

Vejen ned til skolebigården trænger til en opretning, Poul F. undersøger om kommunen vil tage sig 

af det. 

 

6. Evaluering af gennemførte arrangementer 

Bestyrelsen var enig om at alle vores gennemførte arrangementer havde været en stor succes 

 

7. Lokalforeningsseminar den 2. november. 

Poul F, Bjarne og Carsten deltager. 

 

8. Foreningsarbejdet 2020 

Bjarne vil gerne udtræde af bestyrelsen og stoppe med at være instruktør på den teoretiske del af 

begynderundervisningen, men han vil gerne fortsætte med de praktiske gøremål som han har i 

foreningen. 

Nicolai vil gerne stoppe som Kasser. 

 

  

9. Arrangement vinter 2019/2020 

Carsten, Maria og Paul står for årets sensorikaften den 13. november. Paul sørger for indkald til 

aftenen på Hjemmeside og Facebook. 

Gløgg og oxalsyre. Flemming,  Poul F. og Freddy står for oxalsyre og Paul M. for gløgg, dato kommer 

senere. 

Forårskursus i Gjern, Poul F. finder et godt emne, dato kommer senere. 

 

10. Evt. 

Intet. 

 

 

11. Aktivitetslisten 

Poul F. opdaterer aktivitetslisten 

Næste møde mandag den 13. januar kl. 19,00 på Klintholm 

Referent Paul Mikkelsen 

02.10.2019 


