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Nyhedsbrev nr. 5, december 2020 

Kære biavler 

Bestyrelsen ønske jer alle og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Bestyrelsens ønske for det 

kommende år er selvfølgelig , at corona smitten vil falde så meget, at vi på det nærmeste kan få bare 

nogenlunde normale tilstande med mulighed for at genoptage flest mulige af foreningens aktiviteter. 

Bi-året 2020 vil for foreningens vedkommende  slutte  med oksalsyrebehandling i skolebigården, se 

nedenfor. Biåret 2020 har i sandhed været noget helt særligt. Covid 19 forhindrede os i at gennemføre en 

lang række af de normale aktiviteter: Et forår uden begynderkursus og de normale aktiviteter i 

skolebigårtden. Aktiviteterne i skolebigården kunne først genoptages medio juni. Bierne blev dog passet og 

har haft det fint hele sæsonen. Det lykkedes dog at gennemføre den årlige udflugt, der i år gik til Gl. 

Estrup`s landbrugsmuseum, der har et afsnit om biavl.    

Oxalsyrebehandling. 

Som annonceret på facebook den18. nov. Behandler vi Lørdag den 12. december kl.10 bifamilierne i 

skolebigården med oxalsyre.På grund af forsamlingsforbuddet (max 10 personer) vil det ikke være muligt at 

gennemgå behandling med oxsalsyre og vise det i praksis. Begyndere der ikke har prøvet det før, vil vi 

individuelt give den nødvendige vejledning. De medlemmer der ønsker det, kan i skolebigården få udleveret 

færdigblandet oxalsyre til behandling af egne bier, op til 10 bifamilier, hvis i pr. mail meddeler mig,  hvor 

mange bifamilier i skal behandle. 

 De der ikke selv har en tidligere udleveret syrefast flaske med, skal betale 10 kr. i depositum for en ny 

syrefast flaske. Har du en rest myresyre i flasken, afleverer du den bare med indhold. Af sikkerhedsmæssige 

grunde udleverer vi oxalsyre i flasker, hvorpå der står oxalsyre. Næste år kan du aflevere oxalsyreflasken i 

bytte for en flaske med myresyre. Vi planlægger at udlevere den bestilte syre i tidsrummet 10.00 – 10.30. 

Hold venligst afstand og vis hensyn. Kl. 10.30 gå bestyrelsen og enkelte andre i skloebigården for at 

behandle bierne med myresyre  

Bestilling af oxalsyre skal  ske senest tirsdag den 1.december på denne mail: fjeldstedpoul@gmail.com 

NB: Efter oxalsyrebehandlingen plejer foreningen at være vært ved behandling af biavlerne med gløgg og 

æbleskiver. Det er desværre aflyst i år. 

Generalforsamling 

Torsdag den 28. januar 2020 kl. 19.00 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening sin ordinære 

generalforsamling i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern. 

Dagsorden I henhold til vedtægterne, ser således ud: 



1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

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

5. Vedtægtsændringer 

6. Forslag fra medlemmerne 

7. Valg af formand 

8. Valg af bestyrelse og suppleant 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Kom og gør din indflydelse gældende. Uden din medvirken mangler der et tandhjul til at drive 

foreningshjulet rundt. 

Foredrag    

De seneste fem år har foreningen arrangeret et foredrag om et aktuelt biavls emne. Vi har år efter år samlet 

50-70 deltagere. Bestyrelsen har igen i år planer om at holde et foredrag først i februar 2021. 

Vores problem lige nu er at vi endnu ikke har fundet et godt emne. Er der medlemmer der har et godt emne 

så sig til, men ellers arbejder vi videre, i håb om at finde et emne. 

NB: Om det bliver muligt, at afholde et foredrag, vil afhænge af de til den tid gældende corona- 

restriktioner.   

Begynderkursus 2021 

Foreningen vil i 2021, tilbyde begynderkursus i biavl for dem der meldte sig, til det kursus i 2020 som blev 

aflyst. Den teoretiske del vil vi gennemføre i Gjern Kultur- og Idrætscenter over fire onsdage i marts/april 

under kyndig ledelse af instruktørerne Bjørk Jeppsson og Susanne Bengtson  

Den praktiske del vil herefter foregå i skolebigården hver tiende dag. Det endelige program incl datoer  

sættes på hjemmesiden efter nytår. 

Begynderkurset koster kr. 600 incl lokalforeningskontingent. Begyndere, der melder sig ind i Danmarks 

Biavlerforening , refunderes 200 kr af kursusbetalingen. Tilmelding skal ske senest den 28. februar 2021 til: 

Poul Fjeldsted fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 2321 8994 

NB: Om det bliver muligt, at afholde et begynderkursus på traditionel vis, vil afhænge af de til den tid 

gældende corona -restriktioner. Hvis ikke det bliver muligt, må bestyrelsen og instruktørerne gå i 

tænkeboks for at finde ud af, hvad vi så kan gøre.  

Pbv   Poul Fjeldsted 

mailto:fjeldstedpoul@gmail.com

