
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Nyhedsbrev nr. 1, januar 2020 

Kære biavler 

I sidste nyhedsbrev, november 2019, blev der indkaldt til foreningens ordinære generalforsamling. 

Indkalselsen skal ske senest en måned før den afholdes.  I håb om at rigtig mange vil deltage i drøftelserne 

om foreningens fremtidige planer, får i endnu en påmindelse suppleret med det sidste nye fra det seneste 

bestyrelsesmøde . 

Generalforsamling 

Onsdag den 29. januar 2020 kl. 19.00 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening sin ordinære 

generalforsamling i Gjern Kultur – og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern. 

Dagsorden I henhold til vedtægterne, ser således ud: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

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

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Valg af formand 

7. Valg af bestyrelse og suppleant 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

De gældende vedtægter findes på hjemmesiden hammel-bi.dk under fanen, om foreningen 

Punkt 6 valg af formand. På valg er Poul Fjeldsted  - modtager genvalg 

Punkt 7 valg af bestyrelse og suppleant, på valg er: 

Carsten Madsen – modtager genvalg 

Bjarne Overgaard – modtager ikke genvalg 

Nicolai Jespersen ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, der vælges et bestyrelsesmedlem for et år 

Freddy Kristensen – modtager genvalg som suppleant. 

Punkt 8 valg af revisor, på valg er: 

Torben Schønau – modtager genvalg 



PS: Det er ikke sådan at Bjarne Overgaard forlader os. Bjarne ønsker at fortsætte med alle sine opgaver i 

skolebigården mv  og måske får han tid til mere af det der interesserer ham aller mest. Endvidere vil Bjarne 

gerne vige bestyrelsespladsen til fordel for ny kræfter. 

Nicolai Jespersen`s begrundelse for at stoppe i bestyrelsen er mere et spørgsmål om at have tid nok, når 

der både er et arbejde og en masse bier mv der skal passes. Også Nicolai vil fortsat give en hånd med i 

skolebigården.  

Begynderkursus 2020      

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre begynderkursus 2020 med Bjørk Jeppsson og Susanne Bengtson 

som instruktører. Den teoretiske del vil vi gennemføre  i Gjern Kultur- og Idrætscenter over fire onsdage , 

den 11. marts, 18. marts, 25. marts og  01. april   

Den praktiske del vil herefter foregå i skolebigården hver tiende dag begyndende den 27. april 

Der kan højst deltage 15 på begynderholdet. Der er allerede tilmeldt 8 deltagere. 

Tilmelding skal ske senest den 28.februar til: 

 Poul Fjeldsted fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf 2321 8994 

 På Hjemmesiden hammel-bi.dk kan du læs mere om kurset incl. nødvendige praktiske oplysninger. 

En fælles strategi for de bestøvende insekter 

Husk tilmelding til foredraget med Lise Hansted. Lise Hansted vil fortælle om forholdet mellem de vilde bier 

og honningbien. ”Vi må redde bierne – mens tid er”. Landbrug og Fødevarer, Danmarks 

Naturfredningsforening og Danmarks biavlerforening rettede en fælles henvendelse til miljøministeriet for 

at få lavet en national bestøverstrategi. Siden har Miljøministeren varslet en ny national strategi for bedre 

beskyttelse af insekterne i Danmark. Det bliver rigtig spændende at høre om alt dette, fra en der har været 

tæt på held tiden.  

Foredraget holdes  i Gjern Kultur- og Idrætscenter, skovvejen 6, 8883 Gjern. torsdag den 5. februar 2020 

kl. 19. prisen er 60 kr. incl kaffe og brød, som betales kontant eller via MobilePay ved indgangen 

Tilmelding er nødvendig af hensyn til kaffe  mm. Send en mail til fjeldstedpoul@ gmail.com eller tlf. 2321 

8994 senest søndag den 2. februar:. Alle er velkommen også andre biavlerforeningers medlemmer. 

Pbv 

Poul Fjeldsted 
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