
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Mandag den 17. februar 2020 i Foreningens lokale på Klintholm. 

Tilstede Poul Fjeldsted, Carsten Madsen, Marie Behrens, Kate Hansen, Freddy Kristensen, og Paul 

Mikkelsen. 

1. Godkendelse af referat af 13. januar 2020 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Poul F deltager I DBF´s generalforsamling den 25. april i Ejby.Alle medlemmer af Danmarks 

Biavlerforening kan deltage, dog uden stemmeret . 

Nicolai ønsker at søge om midler fra DBF´s pulje til Biotop forbedringer, ansøgningen skal ledsages 

af en indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen imødeser ansøgningen 

Poul foreslog at foreningen køber et ”Beach flag” med skriften ”Dansk honning” i Bishoppen. Flaget 

er 2,5 meter højt, og der medfølger pladefod, pris 1.175 kr. Bestyrelsen godkendte indkøbet. 

 

3. Meddelelser fra bestyrelsen. 

Paul M. havde fået en anmodning fra Anja Langgaard om at blive medlem af vores 

Facebookgruppe, hun er ikke medlem af foreningen, det blev afslået da hun ikke er medlem af HOB 

 

4. Regnskab og medlems status. 

Poul F. orienterede om regnskab og medlems status. 

Hob har et indestående i banken på ca. 36.000 kr., men der er udgifter fra vores foredrag som ikke 

er betalt. 

Medlemstallet i DBF er pr 17. februar 62 medlemmer. Der er sendt opkrævning ud til 

Lokalforeningsmedlemmer. 

 

 

5. Bestyrelsens konstituering jf. vedtægtens §6: Næstformand, Kasserer, Sekretær, Webmaster 

Efter nyvalg til bestyrelsen, blev den konstitueret med følgende udseende: 

Næstformand Carsten Madsen 

Kasserer Paul Mikkelsen 

Sekretær Marie Behrens 

Bestyrelsesmedlem Kate Hansen 

 

6. Forretningsorden inkl. 2 bilag evalueres/justeres 

Poul F. gennemgik forretningsordenen, han foreslog en tilføjelse vedrørende tilskud ved deltagelse i  

”DBF`s Biavlskonference”, Bestyrelsen vedtog ændringen 

Læs tilføjelsen her. 

 

 



”DBF`s Biavlskonference 

For hver påbegyndte 50 medlemmer, kan lokalforeningernes instruktører og sygdoms koordinatorer få en 

gratis deltager med på biavlskonferencen om lørdagen. Med det nuværende medlemstal 62 har HOB to 

gratis pladser. 

Medlemmer af HOB`s bestyrelse der ikke får en gratis plads om lørdagen kan få et tilskud på 200 kr., uanset 

deltagelse en eller to dage. 

To medlemmer af HOB kan får et tilskud på 200 kr. uanset deltagelse en eller to dage. Denne mulighed for 

tilskud annonceres hvert år i januar måned på hjemmesiden. Tildeling sker efter først til mølle-princippet.  

Forretningsordenen 

Forretningsordenen vurderes altid på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med henblik på at 

foretage eventuelle ændringer. Bestyrelsen kan dog løbende foretage nødvendige ændringer.” 

 

7. Arbejdsgruppernes sammensætning 

Listen med arbejdsgrupperne blev gennemgået og revideret. 

Listen er tilføjet efter referatet 

 

8. Lokale koordinatorer i forhold til DBF, udpeges 

Listen over koordinatorer blev gennemgået og revideret. 

Koordinator for biernes produkter overtager Marie efter Poul F 

Koordinator for bisygdomme overtager Bjarne efter Flemming T. 

 

9. Privatlivspolitik for HOB. 

Punktet blev gennemgået uden ændringer 

 

10. Årets mødekalender. 

Bestyrelsesmøder for det kommende år blev fastlagt. 

Mandag den 11. maj, mandag den 21. september, mandag den 11. januar 

Generalforsamling onsdag den 27. januar 2021 

 

11. Skolebigården Klintholm 

Der mangler handsker til damer/piger.  

Carsten og Freddy undersøger om der mangler andet udstyr til Skolebigården. 

Skolebigårdens antal familier skal ned på 8 stk. Når udvinteringen er overstået sælger vi 

overskydende familier. 

 

12. Begynderkursus 2020 

Der er pr. 17. februar tilmeldt 12 personer til begynderkurset, der er stadig 3 ledige pladser.  

Sidste tilmelding er 28. februar 

 

13. Foredrag: ”En fælles strategi for de bestøvende insekter” med lise Hansted. 

Årets foredrag var igen en stor susses, et meget vedkommende emne og mange deltagere 65. 

 

14. Kommende arrangementer. 

Listen over årets arrangementer blev gennemgået og justeret. 

Carsten har undersøgt og lavet aftale med Gl. Estrup vedrørende årets sommerudflugt. 



Når datoerne for arrangementerne er planlagt, bliver de lagt på vores kalender på Hjemmesiden 

samt på vores Facebookside 

 

 

15. Evt. 

Intet 

 

16. Aktivitetsliste 

Aktivitetslisten blev gennemgået og justeret 

 

 

Næste møde: mandag den 11. maj kl. 19,00 på Klintholm. 

 

Dette er mit sidste referat. Jeg har skrevet referater siden november 2014, og overlader trygt 

jobbet til Marie. 

Med venlig hilsen 

Referent Paul Mikkelsen 

19.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbejdsgrupper 2020 

Instruktører og hjælpere    

Poul , Bjarne, Bjørk, Susanne        

 Freddy,  Carsten, Nicolai 

Honning slyngning 

 Bjarne, Carsten og Paul M 

Honning pressen 

Birgit og Bjarne 

Honningslynger 

Henrik 

Salg og markedsføring 

Birgit, Bjarne, Carsten, Paul M, Marie og Poul   

Materiel/Containeren 

Jens Karl, Freddy og Carsten    

Myresyre/oxalsyre 

Freddy 

Webmaster og facebook 

Paul M 

Bigårdspleje 

Kurt, Torsten, Nicolai  

Forplejning , bi kaffe mm 

Kate, Marie, Paul M og Per   

Arrangementer 

Carsten og Poul  

 

Bestyrelsen, 18. februar 2020 

 


