
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Mandag den 13. januar 2020 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 25. september 2019 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F, Bjarne og Carsten har været til Lokalforeningsseminar, det havde været et godt seminar. 

DBF har set på fordeling af biavlere i Danmark, 93% er små fritids biavlere, 3 % er deltids biavlere 

og 2% er erhvervsbiavlere. Der bliver høstet ca. 2.500 tons honning af danske biavlere, men man 

regner med at der bliver solgt ca. 5.000 tons honning. 

DBF´s uddannelsesudvalg har udbudt mange forskellige kurser. 

Poul F har haft kontakt til Jesper, som står for undervisning i dagtimerne på Klintgården, angående 

forbedring og opretning af vejen fra Klintgården og ned til Skolebigården. Jesper vil tage kontakt til 

Hammel Kommune, men kommunen har ikke forbedret vejen endnu. 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Bjarne har modtaget nøgler til containeren fra Flemming T. da han stopper med at være en af de 

ansvarlige for Skolebigården. 

Freddy indkøber 10 par handsker til Skolebigården i damestørrelse. 

 

4. Regnskab og medlems status. 

Nicolai kunne meddele at årets regnskab er afsluttet og godkendt af revisor. 

Året viser et overskud på 12.327,58 kr. 

2019 har været et år med stor aktivitet og med fremgang i medlemstallet. Pr. 31.12.19 var der 62 

medlemmer som også er medlemmer af DBF, derudover er der 16 som er 

lokalforeningsmedlemmer. 

DBF har udsendt opkrævning til de 62 medlemmer og Nicolai sender opkrævning til de 16 

Lokalforenings medlemmer 

 

5. HOB generalforsamling 29. januar 2020 

a) Beretning 

b) Det reviderede regnskab gennemgås og godkendes 

c) Forslag og planer for 2020 gennemgås og godkendes 

d) Lokalforenings kontingent 2021 besluttes 

e) Forslag til budget 2020 gennemgås og godkendes 

f) Indkomne forslag. 

g) Valg 

 

Poul F. gennemgik punkterne og bestyrelsen godkendte samtlige. 



 

 

 

6. Hjemmeside og Facebook 

Bestyrelsen er tilfreds med både Hjemmesiden og vores Facebook gruppe. 

Paul M. efterlyser respons fra bestyrelse og medlemmer hvis der er fejl eller mangler på 

Hjemmesiden. 

 

7. Skolebigården Klintholm 

Syrebehandling i efteråret ser fornuftig ud. 

Alle familier trives og der er flere som ser store ud. 

Der er indvinteret 12 familier, men vi skal ned på 8 familier i den kommende sæson. Evt. 

overskydende familier sælges til nybegyndere/medlemmer hvis der er interesserede. 

 

8. Datoer og program for Begynderundervisning 2020 

Der har været stor interesse for at starte som begynder i år. 

Poul F. har sendt materiale vedrørende begynderkursus ud til 15 interesserede, og flere har meldt 

tilbage at de starter på årets begynderhold. Der er plads til 15 begyndere. 

 

9. Samarbejde med Hotel Scandic om biavl 

Der er kommet ny direktør på hotellet, men Bjørk og Torben forventer at arbejdet om bierne 

fortsætter uændret. Der kan måske blive behov for et ekstra stade, hvis efterspørgslen på honning 

fra egen bigård skal efterkommes 

 

10. Kommende arrangementer i HOB vinter/forår 2020 

Bestyrelsen gennemgik kommende arrangementer. 

Tilmelding til foredraget den 6. februar er senest søndag den 2. februar 

 

11. DBF Biavlskonference 7.-8. marts i Middelfart 

Poul F. Carsten og Bjarne deltager fra bestyrelsen 

 

12. DBF Generalforsamling den 25.april. 

Poul F. deltager 

 

13. Evt. 

Intet 

 

Gennemgang af aktivitetsliste 

 

Næste møde: mandag den 17. februar kl. 19,00 på Klintholm 

 

Referent Paul Mikkelsen 

15.01.2020 

 


