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Referat af bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Mandag den 25. maj 2020 i foreningens lokale på Klintholm. 

Tilstede Poul Fjelsted, Carsten Madsen, Kate Hansen, Freddy Kristensen, Paul Mikkelsen, Marie Behrens. 

1) Godkendelse af referat fra mødet den 17. februar 2020. 

Referatet blev godkendt. 

 

2) Meddelelser fra formanden 

På grund af Covid 19 har vi stort set haft lukket foreningen ned lige siden starten af marts, hvor samfundet 

generelt blev lukket ned. 

DBF’s generalforsamling blev af samme grund udskudt og afholdes i stedet d. 19. september i ”Huset” i 

Middelfart. 

Poul overvejer at gå videre med en ide, som blev udviklet på Lokalforeningsseminar: at få bedre faciliteter til 

rengøring af bimateriel på Klintholm. Det vil indebære at kontakte kommunen og Rideskolen for at få 

klarhed over hvilke muligheder vi har. 

 

3) Meddelelser fra bestyrelsen 

Kate har haft en snak med Nikolai fra Voel ismejeri. De eksperimenterer med fremstilling af is, som er sødet med 

honning. De kunne evt. være interesseret i et samarbejde med en lokal leverandør af honning. 

 

4) Regnskab og medlems status 

Paul udleverede oversigt over regnskabet og gennemgik de vigtigste poster. 

Medlemmer:  DBF-medlemmer 66 

  Lokalforeningen HOB 19 

  Presselogen  29 

  Opstart begyndere 13 

  Facebook gruppen 80 

 

5) Begynderkurset 2020 

De 13 nybegyndere mødte til undervisning første gang, men herefter blev undervisningen lukket ned på grund af 

Covid 19. De blev tilbudt at få deres penge retur, men det har kun 3 benyttet sig af. De fleste ønsker at deltage i 

undervisningen næste år. De begyndere, som allerede har fået bier er blevet tilbudt mentorordning. Så snart det 

er muligt vil der igen blive arrangementer i skolebigården. Vi må afvente, hvilke muligheder der viser sig, når vi 

kender detaljerne i genåbningens fase 3. 

 

6) Skolebigården Klintholm 

Skolebigården har været lukket ned for de sædvanlige aktiviteter, men bierne er blevet passet hver 10 dag. Efter 

vinteren var der 11 familier, hvoraf 2 med grøn dronning blev solgt. Herefter var der 3 familier med grønne 

dronninger, 5 familier med røde dronninger og 1 familie med gul dronning. 

Ved det seneste bigårdstjek var 5 familier i sværmtilstand. Dronningerne blev fundet og taget fra. 

Med hensyn til genåbning af skolebigården håber vi at kunne komme i gang igen, når vi går ind i fase 3. Poul 

skriver ud til os, så vi kan tage beslutninger om genåbningen. Der kan blive krav om at biavlerne skal medbringe 

egne bidragter og handsker. 



Materielgruppen: Freddy og Carsten har lavet fodplade til håndslyngen og der er skrevet brugs instruktioner på 

slyngen. Fint arbejde! Der er købt handsker, så de nu findes i alle størrelser. 

Der mangler at blive købt dækplader til opstablingsstaderne, 1 solid skrællebakke, 2 voks slyngeposer + 

latexhandsker og håndsprit. 

Honningslyngning/presning: Vi håber at kunne gennemføre 1 dag med slyngning/presning af foreningens 

honning i ugen op til Honning-jordbær dagen. Vi forsøger at starte allerede kl. 15 med 1. hold og 2. hold tager 

over fra kl. 18. På hvert hold skal der mindst være 6 erfarne hjælpere + et antal begyndere og andre medlemmer, 

som melder sig til at hjælpe. 

Poul står for at sætte bitømmer på og tage tavlerne fra. 

Vi hører nærmere, når tiden nærmer sig. 

 

7) Kommende arrangementer 

Grill arrangementet må vi desværre aflyse i år. 

Åben bigård på Scandic - vi håber fortsat det er muligt at afholde dette. Bjørk står for arrangementet. 

Honning & Jordbærdagen. Vi håber at kunne gennemføre arrangementet den 20-6 hos Rema i Sabro og den 21-

6 hos Spar i Gjern. Vi må afvente og se, hvad der kommer af retningslinjer i forhold til hygiejne mm. Formentlig 

vil vi ikke kunne give smagsprøver. 

Udflugt til gl. Estrup biavler-museum d. 15. august. Vi afventer, hvad der sker. Carsten står for arrangementet. 

Vinterhalvåret 2020/21 Vi forsøger at holde øjne og ører åbne for at finde et godt emne/en god 

foredragsholder. 

 

8) Aktivitetslisten 

Poul opdaterer listen og den vedlægges referatet. 

 

9) Evt 

Intet 

 

10) Næste møde: torsdag den 24. september 2020 

 

 

Marie Behrens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetsliste for bestyrelsen m.fl. i HOB 

Dato Aktivitet   Ansvarlig Status         status          Afsluttet 

10/5  Børnehaven i skolebigården  Poul 14/1-19  25/5-20 

25/9 Plade til den nye håndslynge  Carsten/Bjarne 13/1 17/2 25/5 

25/9 Tekst der sættes på motorslyngen:  

Sluk når der ikke synges  Carsten 13/1 17/2 25/5 

25/9 Køb af 10 nye handsker i små størrelser Freddy 13/1 17/2 25/5 

25/9 Reparation af vejen til skolebigården Poul  13/1 25/5 

17/2 Nøgle + brik til Klintholm  Poul  2575 

17/2 Beachflag   Poul  25/5 

17/2 Udflugt Gl. Estrup d. 15/8-20  Carsten 25/5 

17/2 Skovens dag 3/5-20  Paul M   25/5 

17/2 Søhøjlandets Landbrugsmuseum  2/5-20 Poul  25/5 

17/2 Lokale koordinatorer til DBF  Poul    25/5 

17/2 Honning Jordbærdag Rema 1000 Sabro Paul M 25/5 

17/2 Honning Jordbærdag  Spar Gjern Poul  25/5 

25/5 Skrællebakke   Carsten/Freddy 

25/5 Poser til skrællevoks  Carsten/Freddy 

25/5 Engangshandsker og sprit  Carsten/Freddy 

 

 

Poul 17/2 2020 

 


