
Referat af bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening. 

Mandag den 3. maj 2021 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 24. september 2020. 

Referatet blev godkendt. 

 

2) Meddelelser fra formanden 

Der har været mulighed for at deltage i forskellige webinarer i det forløbne år + 

deltagelse i biavlskonferencen, som også blev afholdt online. 

Generalforsamlingen i DBF: Der er et stort overskud i foreningen. Budgettet blev 

vedtaget. Valg: 2 erfarne bestyrelsesmedlemmer stoppede. Formanden blev genvalgt. 

Kontingent er uændret 710 kr. 

Øvrige meddelelser: 

Der er nye regler for salg af honning. 

Alle biavlere skal registreres i CBR-register per 21. april 2221 

Favrskov Kommune er blevet en bivenlig kommune 

Danish Outdoor (industrivej Hammel) sælger nu også biavlsudstyr. Medlemmer af HOB 

får 10 % på første køb. Begynderholdet får rabat hele sæsonen. 

 

3) Meddelelser fra bestyrelsen 

Carsten og Marie har begge deltaget i Webinar fra DBF: ”Bierne på den kommunale 

dagsorden”. Det kunne være interessant for HOB at få et medlem med i Kommunens 

Grønne Råd. Det vil måske være muligt i forbindelse med kommunalvalget, hvor der 

udpeges nye medlemmer til de forskellige råd. Punktet tages op på bestyrelsesmøde 

efter generalforsamlingen. 

 

4) Regnskab og medlems status 

Paus M fremlagde regnskabet. Saldo per 23-4-21 er 47.610 kr. 

Medlemmer DBF: 64 

Lokalforeningsmedlemmer: 21 

Presselogen: 30 

Begynderkursus: 15 

HOB facebook gruppe: 75 

 

5) HOB generalforsamling den 27. maj 2021 

a) Beretning 

Pouls F skriver beretningen 

 

b) Det reviderede regnskab gennemgåes 



Poul M gennemgår regnskabet 

 

c)Forslag og planer for 2021 gennemgåes 

Deltagelse i Honning-jordbærdag ved Sparkøbmanden i Gjern og ved Rema i 

Sabro. 

Grillaften for foreningens medlemmer, hvor Bjørk er grillmester. 

Udflugt i midten af august. Carsten arrangerer. Der er planer om en tur til 

Ringkøbing, hvor biavler Lottie Holm har webbutik mm” Hav og Hede#. Hun har 

bl.a. fokus på alternative biprodukter. 

Myresyrebehanling 

Sensorikkursus 

Oxalsyrebehandling 

 

d) Lokalforeningskontingent besluttes 

HOB foreslår uændret kontingent 75 kr for medlemmer af DBF og 200 kr for 

lokalforeningsmelemmer. 75 kr. for ekstra familiemedlem. 

 

e) Forslag til budget 2021 gennemgåes 

Poul M gennemgår budgettet 

 

f) Vedtægtsændring 

Poul F foreslår en mere logisk rækkefølge af dagsordenspunkterne. 

 

g) Indkomne forslag 

 

h) Valg 

På valg er formanden: Poul F genopstiller 

Käthe: genopstiller 

Paul M: genopstiller 

Suppleant Freddy: genopstiller 

 

6) Hjemmesiden 

Fungerer godt. Der har været lidt problemer med at gå på hjemmesiden, men Paus M er 

ved at få dette løst. 

 

7) Skolebigården Klintholm 

a) Status og syrebehandling 

HOB har nu 12 gode familier i skolebigården. Der er givet syrebehandling i 

september og i december. Vi mødes hver 10. dag i skolebigården kl. 19. Indtil 

videre uden efterfølgende kaffe i lokalerne. 

b) Forbedringer: Container/lokaler, andet 



Containeren fungerer godt. Der er god og tør luft. Der er behov for at lave en 

ekstra ½ hylde for at få styr på småting. Freddy og Carsten arbejder på dette. 

Carsten har lavet 2 specialfremstillede trillebører til at transportere 

biavlsmateriale til og fra bistaderne. 

Der er behov for følgende nyindkøb: 5 nye readanbunde, højtryksrenser, 

gummiforklæde, 2 sæt tavleholdere, slaskemåtte, som skal ligge foran 

containeren. Freddy og Carsten køber ind. 

 c) 2021: Antal familier, køb/salg 

Vi beslutter, at reducere antallet af bifamilier til 8. Vi tilbyder i første omgang 

nybegynderne at købe bifamiler. Pris 1400 kr. for en familie med blå dronning. 

1300 kr. for en bifamilie med grøn dronning 

d) Deltagere i arbejdsgrupper. Dette tages op på et medlemsmøde, som Poul F 

indkalder til snarest. 

 

8) Datoer og program for begynderundervisningen 2021 

Bjørk og Susanne er kursusledere på begynderkurset.  

På grund af covid 19 har kursusplanen måttet laves om flere gange. 

De er nu startet op med undervisning i skolebigården den 24. april. Herefter mødes de i 

skolebigården hver 10. dag kl. 18.30. 

Der følges op med 3 teoriaftener fra 19.00 til 2130. den 3. juni, den 14. juni og den 26. 

august. 

Det er et godt og entusiastisk begynderhold. 

 

9) Samarbejde med Hotel Scandic om biavl. 

Der er kommet ny direktør på hotellet. Der er nu kun 2 bistader på arealet. 

 

10)Kommende arrangementer i HOB sommer/efterår 2021 

Se punkt 5 

 

11)Evt. 

Intet  

 



12) Gennemgang af aktivitetsliste. 

Se vedlagte. Det droppes at indkøbe en hedvandsrenser. 

 

Næste møde mandag den 7. juni 2021 kl. 19.00 

 

Referent: Marie Behrens 


