
 

 

Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) 

Generalforsamling den 29. januar 2020 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

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

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Valg af formand 

7. Valg af bestyrelse og suppleant 

8. valg af revisor 

9. Eventuelt 

Formanden bød velkommen og glædede sig over fremmødet på  25 biavlere, som svarer til knap 1/3 del af 

medlemsskaren. 

1 Valg af dirigent 

Som dirigent foreslog bestyrelsen Bjørk Jeppsson, som blev valgt til at lede mødets forhandlinger 

2 Bestyrelsens beretning 

Hammel og Omegns Biavlerforening havde pr. 31. december 2019 62 medlemmer, som var medlem af 

Danmarks Biavlerforening (DBF). Det er 9 mere end på samme tidspunkt et år tidligere. Endvidere havde vi 

16 lokalforeningsmedlemmer et fald på  4 medlemmer. Det betyder et samlet medlemstal i HOB på 76 

medlemmer og 8 begyndere ved udgangen af 2019. 

DBF Har meddelt at 61 indtil nu har betalt kontingent for 2020. 1 har meldt sig ud af DBF og  2 har ikke 

betalt kontingent  endnu, så måske betaler de senere. Hvor mange af vores lokalforeningsmedlemmer der 

vil fortsætte ved vi ikke på nuværende tidspunkt, da opkrævningerne først er sendt ud her i januar. Men 

der er 16 plus 8 begyndere som er potientielle lokalforeningsmedlemmer, og som har fået en opkrævning 

på lokalforeningskontingent 

HOB`S bestyrelse har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder. Alle afholdt  i  vore  

lokaler på Klintholm. Vi har udsendt 3 nyhedsbreve og løbende orienteret via hjemmesiden og facebook. I 

2019 har vi gennemført 18 arrangementer, 4 mere end i 2018: 

Den 5. februar foredrag  ”Biernes produkter” ved Lars Bo Christensen  

Den 4. april, materielaften i skolebigårdem 

Den 1. maj. Rationel produktion af småfamilier, ved Flemming 

Den 5. maj  Skovens dag i Favrskov kommune 



 

 

Den 9. maj.  Så og plant bivenligt/ ved Nicolai  

Den 13. maj. Materielaften hos OBC Hørning 

Den 28, maj. Besøg med bier mm i Gjern børnehave /Bjarne og Poul 

Den 1. juni. Torvedag med  salg af nyslynget honning hos Spar i Gjern 

Den 4. juni. Besøg hos Scandic i Silkeborg /ved Bjørk 

Den 5. juni . Gjern Aftenskole i skolebigården. /ved Poul og Bjarne 

Den 20. juni. Begyndere og medlemmer slynger honning 

Den 22. juni. Honning & Jordbærdag hos Rema 1000 i Sabro/ ved Paul og Carsten med fl. 

Den 24 juni. A-Klassen slynger honning. /ved Poul og Freddy 

Den 8. august. Begyndere og medlemmer slynger honning 

Den 17. august. Udflugt til Tunø. /ved Carsten 

Den 5. september. Myresyrebehandling og udlevering af myresyre 

Den13. november. Kursus i sensorik og efterfølgende honningsmagning.  /ved Marie, Carsten og  Paul 

Den 7. december. Oxalsyrebehandling  og udlevering af oxalsyre 

Herudover har vi været i skolebigården hver tiende dag fra den 25. april til den 19. august Plus 4 gange 

myresyre Aug./sept. Hertil skal så lægges alt det løse med at hente og bringe tavler og voks. Holde orden i 

containeren , på skolebigårdspladsen og vejen dertil.   

Dette er i overskrift foreningens aktiviteter i 2019. Men der er naturligvis nogle detaljer jeg gerne vil 

berette om.   

Skolebigården 

Skolebigården er vores største aktiv. Vi har en virkelig god placering på klintholm. Der er læ, sol og rigtig 

fornuftige trækkilder. I 2019 har vi bevæget os fra 13 til 12 bi-familier. Det særlige ved sæsonen 2019 har 

været biernes trang til at sværme. I det væsentlige skyldes sværmningerne de meget svingende 

temperaturer i det tidlige forår. Efter varme perioder fulgte hele tiden kølige perioder. I de kølige perioder 

fik bierne for meget tid til at fundere over tilværelsen, som så resulterede i at de synes de hellere måtte se 

at komme et andet sted hen. Skolebigården har dog ikke været så hårdt plaget. De fleste familier har været 

store og sunde hele sæsonen. Det resulterede dog i at Flemming ikke rigtig fik gang i projektet ”rationel 

produktion af småfamilier” bierne havde en opfattelse af at formeringen skulle de nok selv klare.     

Sæsonen igennem har Instruktører og hjælpere været i skolebigården hver tiende dag. Vi har holdt to syre 

arrangementer, henholdsvis myresyre i september og oksalsyre i december med uddeling af syre til 

medlemmernes egne bier i begge tilfælde. Det er dog lidt skuffende at det kun er op imod halvdelen af 



 

 

medlemmerne der ønsker at få udleveret syre til egne bier. Hvis vi så bare kan tro på at i selv blander noget 

syre, og får bierne behandlet , gør det jo ikke noget. I modsat fald er der stor risiko for at andre får 

reinvation af mider. 

Igen i 2019 har vi haft flere besøg af Bisygdomsinspektør Niels Rasmussen. Det er rigtig godt at Niels 

besøger os. Det er altid nemmere at henvende sig til en person man kender, selv om vi selvfølgelig alle 

håber på, at vi ikke får brug for besøg af bisygdomsinspektøren. 

2019 blev det fjerde  hele år med en aftale med kommunen om brug af Lokalerne på klintholm. Det  

betyder at vi har haft en hel container til rådighed til vores materiel. At vi har haft adgang til værkstedet, så 

vi kan vedligeholde vores materiel og undervise vores begyndere i f.eks at lægge voks i rammer. 

Det er et kæmpe aktiv at vi kan afslutte vores skolebigårds aftener indendørs, med kaffe  og honning 

smagsprøver. Et enkelt glas mjød er det vel også blevet til. I den forbindelse skylder vi forplejningsgruppen 

Carsten, Susanne og Paul en stor tak for det store arbejde med altid at holde kaffe på kanden og købe brød 

mm. Endvidere kan vi efter behov holde møder og lave egentlig undervisning. 

Aftalen indeholde også en del praktiske forhold som nøgler, oprydning efter brug, kaffebrygning og service.  

At det har fungeret så godt skyldes ikke mindst samarbejdet med Jesper som både er biavler og lærer på 

stedet. Tak til Jesper for det.  

Begynderundervisning 

I 2019 har Bjørk og Bjarne  gennemført begynderundervisning med 16 deltagere.  Den teoretiske del blev 

afviklet over fire lørdage og den praktiske del hver tiende dag i skolebigården hen over foråret og 

sommeren. 

Det har været et rigtig godt hold. Halvdelen har været meget aktive og har meldt sig ind i DBF. En fjerdedel 

kan godt  gå hen og blive biavlere, hvorimod vi nok ikke ser mere til den sidste fjerdedel.  Det er selvfølgelig 

ærgerligt at vi ikke har formået at aktivere alle lige godt, selv om det nok er meget almindeligt. Jeg synes 

faktisk det er rigtig godt gået, at 50% allerede er igang som biavlere med egne bier.  

Arrangementer, salg af honning 

Bestyrelsen besluttede at fortsætte den tidligere lagte linje med arrangementer der kan profilere biavlen og 

sælge vore uovertrufne produkter som honning på glas. 

I maj måned deltog vi i et arrangement ”Skovens dag” arrangeret af Hammel kommunes naturvejleder. Det 

foregik  sammen med jægere, spejdere og andre naturfolk. Vi havde et observationsstade og et par stande, 

hvor vi fortalte om bierne og solgte honning. Her så vi endnu en gang hvad Birgit og Bjarne kan præsterer 

med en fuldt udbygget stand med mange finesser incl. billeder fra deres egen biavl. Et godt eksempel til 

efterfølgelse.  

På grund af det meget tidlige tidspunkt af året, hvor vi slyngede honning, kunne vi ikke afholde den 

traditionelle Honning og Jordbærdag. Vi havde ingen nyslynget honning sidst i juni. 



 

 

I stedet for deltog vi i Spar-kædens torvedag den 1. juni hos Spar købmanden i Gjern med nyslynget 

honning. Vi har en aftale om at vi sælger både fast og nyslynget honning til butikspriser. Pengene fra salget 

går direkte i foreningens kasse, mod at det vi ikke får solgt sælges i butikken de efterfølgende dage. Det er 

allerede aftalt at vi gentager det igen i år. Endvidere har vi solgt skolebigårdshonning i forretningen lige 

siden. Hvilket også vil fremgå af regnskabet. 

Som et nyt medlems initiativ. Har Carl Åge købt noget af foreningens honning på spande med videresalg for 

øje, på diverse torve. En stor tak til Carl Åge for det. For at se hvordan det virker, stillede jeg op på pladsen 

foran brugsen i Hammel. Den ugentlige torvedag, hvor der sælges flere andre fødevarer. Det gav ikke 

verdens største salg. Jeg stod der fra 10-13 og solgte i omegne af 30 glas.    

Traditionen tro havde jeg aftalt et arrangement med eleverne på klintholm om at de både skulle være med 

til at tage honning fra et stade og slynge, tappe og sætte ettiketer på det glas de hver især fik med hjem. 

Søde og glade børn der var meget optaget af opgaven. Det er det der heder at give lidt tilbage for brugen af 

deres lokaler. Igen i år var Freddy med til at imponere eleverne med hvad to ældre biavlere kan præstere.    

For anden  gang inviterede vi til et arrangement, hvor bierne ikke var inviteret, men kun biavlerne, nemlig 

en grill-aften med helstegt lam, som Bjørk skulle stå for. Selv om det blev en kæmpe succes i 2018, måtte vi 

desværre aflyse det sidste år. Vi tror selv at vi begik den fejl at flytte det hen tidligt i juni i stedet for først i 

juli. Mon ikke vi skal prøve igen i juli. 

For anden gang gennemførte vi et kursus i sensorik med efterfølgende honningbedømmelse, som Marie og 

Carsten og Paul stod for. Det sætter  vores honningbedømmelse i et helt nyt perspektiv. Hvis vi gentager 

det nogle gange, bliver det uden tvivl en langt mere kvalifiseret bedømmelse vi får på sigt. Selv om jeg  

personligt synes at honningbedømmelsen var rigtig kvalificeret i år.  

Uddannelse / undervisning 

I takt med at DBF`s uddannelsesudvalg  rykker i forhold til tilbud om uddannelse, ja så rykker vi også i 

lokalforeningerne i forhold til deltagelse, for interessen for at blive dygtigere er der. 

I 2018 havde foreningen seks medlemmer på uddannelse. Og i 2019 har fire været på kursus. 

Især er det glædeligt at der nu er skabt interesse for at uddanne sig som kyndig biavler. De øvrige tilbud har 

været : Honningbehandling, Plant Bivenligt, Sensorik, mjød og instruktør uddannelser. 

Hjemmesiden 

Foreningens hjemmeside  fungerer stadig rigtig godt.  Nyhedsbrevene, referater og andre informationer 

myldre frem på skærmen, så snart Paul modtager materialet.  

 Paul bestyrer endvidere den lukkede facebook gruppe, som kun kan bruges af medlemmer af HOB, som 

har tilmeldt sig gruppen. Her har i mulighed for erfaringsudveksling om jeres daglige biavlsarbejde. Min 

oplevelse er at såvel hjemmesiden som facebook gruppen betyder at vi som forening, og det er jo som 

regel formanden, får henvendelser fra kommende medlemmer og eksterne om alt muligt frem for de 

foreninger der ikke har de samme værktøjer.  Tak til Paul for det store arbejde.  



 

 

Bi Hotel Scandic 

Siden  2017 har Bjørk og Torben drevet  Bi Hotel Scandic med 4-6 bifamilier. Det går ud på at gøre Hotel 

Scandic i Silkeborg selvforsynende med honning til madlavning og salg til hotelgæsterne. Salget går så 

strygende at de sagtens kunne udvide med flere bifamilier. Det er et spændende projekt, som vi har været 

inviteret over for at se et par gange. Scandic har nu fået ny direktør. Nu håber vi selvfølgelig han er lige så 

interesseret i projektet, som den forrige. Men mon ikke kokken der bruger råvarerne kan fortælle ham et 

og andet om honningens fortræffeligheder.  

Projektet kunne godt  være et godt eksempel til efterfølgelse. Jeg tror der kunne være andre hoteller som 

ville være interesseret, hvis biavleren kommer forbi med ideen.   

Danmarks biavlerforening 

Som formand har jeg i årets løb deltaget i tre arrangementer i DBF: Biavlskonferencen over to dage i marts. 

Generalforsamlingen en dag i april. Et lokalforeningsseminar en dag i november sammen med Carsten og 

Bjarne. Lokalforeningsseminaret er erstatningen for det tidligere formandsseminar. Forskellen er, at nu 

inviteres hele bestyrelsen med i stedet for som tidligere, hvor det kun var formændele der blev inviteret. 

Vores oplevelse er at det giver noget mere dynamik at flere kan deltage. Interessen for nye emner stiger 

også i forhold til den nye deltager kreds.   

Min oplevelse af DBF`s arrangementer er positiv. Der er en god tone, og set gennem en hobbybiavlers 

briller et fornuftigt fagligt niveau. 

Bestyrelsesarbejdet 

Til slut vil jeg bare sige om bestyrelsesarbejdet, at jeg synes det har fungeret rigtig godt. Vores muligheder 

for aktiviteter i lokalerne på Klintholm har selvfølgelig også udfordret det enkelte bestyrelsesmedlem. Men 

i har løst opgaverne til fulde.   

Mange tak for samarbejdet i bestyrelsen. Og tak for samarbejdet med alle medlemmerne i HOB. 

Skal vi lige se hvem bestyrelsen er: 

Næstformand Carsten Madsen , Kasserer Nicolai Jespersen, Webmaster og sekretær Paul Mikkelsen, 

bestyrelsesmedlem Bjarne Overgaard, suppleant Freddy Kristensen. 

Hermed overdrager jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens videre behandling. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

 

 

 



 

 

3 Fremlæggelse af regnskab og budget 

Årsregnskab og budget, Hammel og Omegns Biavlerforening    

         

         

Regnskab 2019 2019      Budget 2020  

  Udgifter  Indtægter  Udgifter Indtægter  
Skolebigård 10235  840  8000 2000  
Bikaffe  2039,8    2000 0  
Kurser  3089,1  9600  3500 10000  
Arrangementer 5127,6  2600  5000 2500  
Møder  1676  0  1700 0  
Honning/glas 1328,8  17679,55  2500 15000  
Web  274,35  0  1000 0  
Netbank  1256  0  1500 0  
Kontor  39,95  0  700 0  
Kontingent 1200  7875  1000 7000  

         

         

         

 Total 26267 Total 38594,55  26900 36500  

         

  Overskud 12.327,58     

         

Saldo pr. 01-01-2019   17.062,29    

         

 Overskud 2019    12.327,58    

         

Saldo pr. 31-12-2019   29.389,87    

         

         

         

         

Nicolai Jespersen   Torben Schønau  Poul Fjeldsted  

Kasserer    Revisor   Formand  

         

         



 

 

         
Nicolai gennemgik regnskabet for 2019 og fremlagde budgettet for 2020 

Der var stor tilfredshed med regnskabet og det kommende budget 

Regnskab og budget blev godkendt 

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

Formanden gennemgik bestyrelsens planer for 2020 

Planer for det kommende år 2020, bruttoliste:  

Foredrag, ”En fælles strategi for de bestøvende insekter”/  ved Lise Hansted 

Skolebigård med 8 bifamilier (12 bifamilier) 

Begynderkursus i biavl/ ved Bjørk og Susanne  

Materielaften i skolebigården   

Materielaften hos OBC Hørning    

Skovens dag i Hammel kommune 3. maj 

Honning Jordbærdag 20. juni 

Spar købmanden i Gjern, salg af nyslynget honning  

Slynge honning med skoleeleverne på Klintholm 24.juni  

Sommerarrangement/udflugt:  

- Udflugt til ? 

- Bigården Hotel Scandic 

- Grill aften på Klintholm 

- Åben bigård 

Brugsen i Hammel, salg af nyslynget honning på en torvedag eller i forbindelse med Honning 

Jordbærdagen 

Besøg af Klintholm børnehaven i skolebigården 

Myresyrebehandling og udlevering af myresyre 

Kursus i sensorik og honningsmagning 

Oxalsyrebehandling og udlevering af oxalsyre 

Generalforsamlingen tog planerne til efterretning 



 

 

Fastsættelse af kontingent til Hammel og Omegns Biavlerforening for 2021 

Medlemmer af Danmarks Biavlerforening via HOB betaler for år 2021 kr. 75 (opkræves af DBF) 

Alle i samme husstand, som et medlem af Danmarks Biavlerforening via HOB, betaler for år 2021 kr. 75. 

(opkræves af HOB)  

Alle øvrige lokalforeningsmedlemmer betaler for 2021 kr. 200. (opkræves af HOB) 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

5 Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen indkomne forslag 

6 Valg af formand 

På valg er:  Poul Fjeldsted ,som blev genvalgt 

7 Valg af bestyrelse og suppleant 

På valg er: Carsten Madsen, som blev genvalgt 

                    Bjarne Overgaard – modtager ikke genvalg 

                    Bestyrelsen indstillede Marie Berens, som blev valgt 

                    Nicolai Jespersen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, der vælges derfor et bestyrelses-             

                    medlem for et år, bestyrelsen indstillede Kate Hansen, som blev valgt. 

                    Suppleant   

                    Freddy Kristensen, som blev genvalgt 

8 Valg af revisor 

På valg er: Torben Schønau, som blev genvalgt 

9 Eventuelt 

Birgit Overgaard efterlyste flere billeder fra foreningens virke på Hjemmesiden eller Facebook. Efter nogen 

diskussion om der må lægges billeder af medlemmer (som ikke er blevet spurgt) ud på Hjemmesiden, blev 

der enighed om at lave en albumside på Facebook. 

Peter Poulsen havde stor ros til formandens beretning og bestyrelsens arbejde. 

Bjørk havde været til et af DBF´s kursus for instruktører. Bjørk kunne fortælle at HOB´s 

begynderundervisning ligger tæt op ad DBF´s vejledning til begynderundervisning, hvorimod en del andre 

foreninger ikke er kommet med endnu. 



 

 

Der var ros til instruktørerne fra flere af nybegynderne. 

Generalforsamlingen sluttede med gaveuddeling og rosende ord fra formanden til Nicolai og Bjarne som 

stopper i bestyrelsen. 

  

 

Poul Fjeldsted  

Paul Mikkelsen  


