Hammel og Omegns Biavlerforening

Nyhedsbrev nr. 1, februar 2021
Kære biavler
Som i næsten alle mulige andre forhold er det svært at drive en biavlerforening, når vi kun må samles fem
personer ad gangen. Året er foreløbig gået med at aflyse de sædvanlige aktiviteter og tillyse aktiviteterne
på nogle nye datoer længere fremme på året. Bestyrelsen har endnu ikke været samlet. Alt er foregået
pr.tlf. og mail. Generalforsamlingen bliver nu aflyst for anden gang. Vi har endnu ikke lavet en
materieloptælling eller foretaget revision af regnskabet. Vi har dog den glæde at kasseren sidder klar med
et opstillet årsregnskab og et forslag til budget 2021. Med de nuværende corona restriktioner, og de
forventede kommende corona mutationer, er der ikke, meget der tyder på, at vi kan samles til hverken
generalforsamling eller begynderkursus i biavl før efter påske.
Generalforsamling
AFLYSNING
Den indvarslede generalforsamling torsdag den 25. februar kl. 19 aflyses hermed.
Det betyder at vi ikke får afholdt en generalforsamling inden udgangen af februar måned, som
vedtægterne foreskriver. Corona situationen må betragte som force majeure (forhold man ikke er herre
over) Hvilket deltagerne i den kommende forsinkede generalforsamling selvfølgelig er enige i.
TILLYSNING
Torsdag den 8. april 2021 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab og budget
Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingent fastsættelse
Vedtægtsændringer
Forslag fra medlemmerne
Valg af formand
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

De gældende vedtægter findes på hjemmesiden hammel-bi.dk under fanen, om foreningen

Begynderkursus 2021
Begynderkursus 2020 blev aflyst på grund af corona virus. Bestyrelsen har derfor lovet de tilmeldte
begynderne fra 2020, at de for det samme kursusgebyr kan deltage på begynderkursus 2021. Som nævnt
ovenfor tror vi ikke på at det bliver muligt at samles til undervisning før efter påske.
Bestyrelsen og instruktørerne Susanne og Bjørk har derfor besluttet at den teoretiske del af begynderkurset
afholdes som weekend kursus Lørdag den 17. april og søndag den 18 april begge dage kl. 09.00-15.00
gennemføres den teoretiske del af begynderkurset
Torsdag den 29. april kl. 19 bliver første aften i skolebigården, hvor den praktiske del af undervisningen
begynder og fortsætter hver tiende dag: Mandag den 10. maj, torsdag den 20. maj, 31. maj, 10. juni, 21.
juni, 1. juli, 12. juli, 22. juli, 2. august, 12, august, og 23. august. Herefter følger en særlig indvintringsplan
incl fodring og oxalsyrebehandling.
Som noget nyt vil vi prøve at lave en mere formaliseret mentorordning, geografisk opdelt. Bl.a for at tage
lidt af trykket på skolebigården.
De 13 deltagere fra 2020 vil om få dage modtage en mail. Hvorefter de bedes tilkende give om de ønsker at
fastholde deres plads på begynderholdet 2021. Herudover er der tilmeldt 3 deltagere mere
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