
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og omegns Biavlerforening 

Torsdag den 24. september 2020 kl. 19.00, skolebigårdens lokaler på Klintholm. 

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

1) Godkendelse af referat af 25. maj 2020. 

Referatet blev godkendt. 

2) Meddelelser fra formanden 

Poul F og Carsten har været til generalforsamling i Danmarks Biavlerforening. 

Poul refererede følgende hovedpunkter fra generalforsamlingen: 

Foreningen har en fin økonomi. Der er overskud hvert år. 

Der blev fremlagt en ny 4-årig strategi for foreningens arbejde. 

Der blev vedtaget mindre vedtægtsændringer. 

Uændret kontingent – stigende medlemstal. 

Af særlig interesse for HOB var at Flemming Thorsen blev hædret med foreningens guldnål. Det er både flot 

og meget fortjent. Udover det store arbejde han har ydet i vores lokalforening har han også i mange år 

været aktiv i Danmarks Biavlerforening, hvor han bl.a. har siddet i bestyrelsen og i fagligt udvalg. 

Det blev meddelt, at der formentlig ikke bliver mulighed for at afholde biavlskonferencen næste år, men at 

det ikke var endelig besluttet endnu.  

Øvrige meddelelser:  

Der har været endnu et pestudbrud i den samme bigård i Gjern by. Bierne er nu fjernet. 

Vær opmærksom på det nye hæfte ”Honning og andre biavlsprodukter”, som blev sendt ud med det 

seneste  tidsskrift for biavl. Her er mange gode oplysninger. 

3) Meddelelser fra bestyrelsen. Intet 

4) Regnskab og medlemsstatus. Paul M udleverede oversigt over regnskabet og gennemgik de vigtigste 

poster. 

Medlemmer 

DBF  70 



 
 
 

Lokalforeningen HOB 19 

Presselogen  29 

Begynderkursus 13 

HOB facebookgruppe 81 

5) Skolebigården Klintholm 

a. Status sæson 2020, incl. Corona 

Sæsonen har været præget af, at det er første år, hvor Flemming ikke har været blandt instruktørerne. Det 

har betydet, at der har været flere om at stå for gennemgangen af bifamilierne, hvilket nok har medført lidt 

mere rod i familierne og et mindre samlet overblik. Til gengæld er flere medlemmer trådt til og har taget et 

større ansvar. 

Vi har nu 13 familier til overvintring og det er store og flotte familier. Sæsonen er overordnet set gået godt. 

Da begynderholdet jo blev aflyst p.g.a. Corona har de begyndere, der er startet op med bifamilier fået 

tilbudt en mentorordning. Det ser ud til, at de nye er kommet godt i gang. 

Generelt har der ikke været så mange medlemmer til skolebigårdesaftenerne. Formentlig skyldes også 

Corona.  

Bestyrelsen havde en diskussion om skolebigårdsarbejdet. Bl.a. blev antallet af bifamilier diskuteret og 

ligeledes, hvordan man sikrer, at alle får udbytte af gennemgangen. Der skal være fokus på både begyndere 

og mere øvede og på både trugstadefolk og opstablingsfolk. 

b.+c. Udlån af slynge og presse. Begge dele har fungeret godt.  

d. Honningslyngning i juni og i august. Begge arrangementer fungerede fint, men der var færre deltagere 

end der plejer at være. Ved juni slyngningen skyldtes det nok Corana. Ved august slyngningen skyldtes det 



 
 
 

måske, at arrangementet lå i skolernes sommerferie. Til næste år kan vi overveje at skubbe det til midten af 

august. På grund af de varme sommertemperaturer kan vi de fleste år alligevel ikke komme i gang med 

myresyrebehandling før end i starten af september. 

e. Containeren bliver løbende forbedret med reoler og ophæng. Det fungerer godt og gør det mere 

overskueligt. Højtryksrenseren ødelægger bænksættet, så Paul M donerer en stor murerbalje, som slynge 

mm kan stå i under rengøringen. Carsten og Freddy har flere ideer til forbedringer og har planer om at 

sætte endnu en hylde op. 

f. Andet. Det er uhensigtsmæssigt, at Poul F hver skolebigårdsaften skal pakke bilen og køre ned til 

bistaderne. Carsten tilbyder, at lave en eller to transport trillebører, som kan stå pakkede og kan køres ned 

til bierne. 

6)Evaluering af sommerens arrangementer 2020. 

21. juni Honning- og Jordbærdag. Spar Gjern. Fornuftigt salg – måske lidt mindre end normalt. 

22. juni A -klassen slynger honning. I år var der mange børn. 

4. august Besøg af Hadsten Højskole, som hørte om bier og biavl. De havde et forløb om lokale fødevarer. 

15. august udflugt til gammel Estrup. Carsten havde endnu engang lavet et rigtigt godt arrangement. Der 

var 25 deltagere, som i solskin og tørvejr bl.a. så gamle bistader. Mange blev efterfølgende og gik rundt på 

museet. 

Der har været afholdt eksamen for kyndige biavlere i skolebigården. 

7) Foreningsarbejdet 2020/21 

a. Bestyrelsesarbejdet har været begrænset af Corona situationen, hvor meget har været lukket ned.  



 
 
 

b. Arbejdsgrupper. Freddy er blevet syremester og står for blanding og ophældning af syre til 

medlemmerne. Bjarne er blevet uddannet indenfor bisygdomme og tager et større ansvar indenfor dette. 

Carsten er blevet fodermester. 

c. Begynderkursus. De 13 nybegyndere, som ikke fik begynderkurset i foråret, er tilmeldt igen til næste år. 

Desuden er 2 ekstra tilmeldt, så næste års begynderkursus er reelt allerede fyldt op. Der var en diskussion 

om, hvorvidt vi skulle forsøge at udvide til 2 hold eller øge pladserne på holdet. Forventeligt vil der være en 

del, der vil henvende sig efter nytår med ønske om at komme på begynderhold. Der var mest stemning for 

at vi må begrænse os til ét hold. Bl.a. fordi der vil blive stor trængsel ved skolebigårdsaftenerne, hvis vi 

kører med 2 hold. Poul F vil kontakte Bjørk og Susanne for at høre om de fortsat ønsker at være 

instruktører til næste år og høre deres holdning til antallet af kursusdeltagere og hold. 

8) Arrangementer vinter 2020/21 

Sensorikmøde  - vi vil gerne gentage arrangementet med sensorik og honningbedømmelse.   Efter 

bestyrelsesmødet er det dog blevet besluttet, at arrangementet ikke gennemføres, da det vil være for 

svært at leve op til Corona restriktionerne. 

Medlemsmøde – der var en lidt løsere snak om at gennemføre et andet medlemsmøde i slutningen af 

oktober. Formålet skulle være at indbyde foreningens medlemmer til dialog om aktiviteterne i foreningen 

og efterlyse gode ideer til nye aktiviteter. Det vil være godt at få endnu flere aktive medlemmer i 

foreningen. Det er vigtigt, at vores instruktører vil kunne deltage i et sådant møde og Poul F kontakter Bjørk 

og Susanne. 

Generalforsamling holdes i den sidste uge af januar. 

Vi plejer at have et stort møde med foredragsholder i starten af februar. Vi må være opmærksomme på 

mulige emner. OBS om det til den tid vil være muligt at holde et stort møde på grund af Corana. 



 
 
 

9)Evt.  

Kate fortalte om, hvordan det har vært at være nær nabo til en bigård med bipest. Det har både for hende 

og for andre biavlere i nærheden været utrygt og uforståeligt, at der skulle gå så lang tid fra bipesten blev 

konstateret til bierne blev fjernet. 

Kate gjorde opmærksom på, at når man køber færdigblandet foder til bierne, så indeholder det ikke dansk 

sukker men ”Nordic sukker”, som er tysk. Det er angiveligt ikke muligt at købe færdigblandet foder med 

dansk sukker. Kate efterspurgte muligheden for at der kan lægges pres på forhandlerne for at skaffe foder 

med dansk sukker. 

10) Aktivitetslisten 

Listen er vedlagt. 

Næste møde mandag den 11. januar 2021 k. 19. 

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

17/2 Nøgle + brik til Klintholm  Poul  25/5 24/9 

17/2 Beachflag   Poul  25/5  24/9 

17/2 Udflugt Gl. Estrup d. 15/8-20  Carsten 25/5  24/9 

17/2 Søhøjlandets Landbrugsmuseum  2/5-20 Poul  25/5  24/9 

17/2 Honning Jordbærdag Rema 1000 Sabro Paul M 25/5  24/9 



 
 
 

17/2 Honning Jordbærdag  Spar Gjern Poul  25/5  24/9 

25/5 Skrællebakke   Carsten/Freddy  24/9 

25/5 Poser til skrællevoks  Carsten/Freddy  24/9 

25/5 Engangshandsker og sprit  Carsten/Freddy  24/9 

24/9 2 vogne/trillebør til transport af bi- 

 Materiel fra container til bigård Carsten 

24/9 Sensorik aften 22/10  Marie/Paul M/Carsten 

24/9 Hvilke type afløb kræves der ved be- 

handling af materiel med kautisk Soda 

og hedvandsrenser  Poul 

24/9 Mail til Niels Rasmussen om bort- 

skaffelse af bifamilier med pest Poul   

24/9 Medlemsmøde efterår 2020  Poul 

 

Poul 25/9 2020 

 

 

 


