Referat af bestyrelsesmøde i Hammel og omegns Biavlerforening
Mandag den 7. juni 2021 kl. 19.00
Mødet blev afholdt i foreningens lokaler på Klintholm
Tilstede: Poul F, Kate, Freddy, Carsten, Paul M, Marie
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkendelse af referat fra 3. maj 2021
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra bestyrelsen
Regnskab og medlems status
Bestyrelsens konstituering jf. vedtægtens § 6: Næstformand, Kasserer, Sekretær
Forretningsorden inkl. 2 bilag evalueres/justeres
Arbejdsgruppernes sammensætning
Lokale koordinatorer i forhold til DBF udpeges
Årets mødekalender
Skolebigården Klintholm
Kommende arrangementer. Sommerhalvår besluttes. Vinterhalvår drøftes.
Evt.
Aktivitetsliste.

Ad 1.

Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse.

Ad.2

Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden.
Det er sværmtid og bestyrelsen udvekslede egne og andres oplevelser med mere eller mindre
besværlige sværme.

Ad. 3

Intet.

Ad. 4

Paul M gennemgik regnskabet og den opdaterede medlemsoversigt.

Ad. 5

Carsten blev genvalgt som næstformand
Paul M blev genvalgt som kasserer
Marie blev genvalgt som sekretær

Ad. 6

Forretningsordenen tilrettes jvf. seneste generalforsamling

Ad. 7

Poul F gennemgik arbejdsgrupperne.
Kate er ny bestyrer af sværmlisten. Der sættes en opfordring på Facebook til at melde sig som
sværmfanger. Det kan være en mulighed for begyndere at få en ekstra familie på denne måde.
Freddy vil fremover stå for indkaldelse og tilmelding til syrebehandling.
Marie forsøger at få HOB med i Favrskov Kommunes Grønne Råd.
Honningslyngningsgruppen (Bjarne, Carsten, Paul M) vil fremover stå for at fastsætte tidspunktet for
slyngning og for annoncering af dette.

Ad, 8

Koordinator for nye biavlere – Poul F
Koordinator for aktiviteter og fastholdelse – Carsten
Koordinator for biernes produkter – Marie

Koordinator for biavlsinteresser – Marie
Koordinator for presse og PR – Paul M
Koordinator for bisygdomme – Bjarne
Ad. 9.

Bestyrelsesmøder: mandag den. 27. september 2021 og mandag den. 10. januar 2022
Generalforsamling: onsdag den 26. januar 2022

Ad. 10

Der er solgt 4 bifamilier. Honningtavlerne er taget fra. I forbindelse med salget blev alle bifamilier
synet af Bjarne og Poul F.
Nu har vi 8 bifamilier i skolebigården og 5 kasser honning på toppen.
Det besluttes at nedlægge presselogen. Fremover vil alle medlemmer kunne låne honningpressen på
lige fod med udlån af slyngerne.
Det fungerer godt med de 2 trillebøre. Det er mere overskueligt og flere er involveret i at finde ting
frem og få det rigtige med ned til bierne.

Ad. 11

Honningslyngning fredag den 18. juni kl. 16.00. Poul F er ansvarlig for at få bitømmere på.
Honning-Jordbærdag:
19-6 i Rema, Sabro – Paul M og Carsten
20-6 Spar købmanden i Gjern 20-6 – Bjarne, Birgit, Poul F
Grillaften i starten af juli. Bjørk arrangerer. Dato fastlægges sammen med Bjørk
Sommerudflugt lørdag den 14. august. Carsten arrangerer. Det er en kør-selv tur, som går til Hav og
Hede i Ringkøbing. Lotti vil vise os, hvad hun laver af biernes produkter. Hun er selv kok og vil lave
frokost til os. Pris 150 kr. for frokost. Carsten vil sørge for en vingave til Lotti.
Medlemsmøde mandag den 11. oktober. Form og indhold fastlægges endeligt på bestyrelsesmødet
27. september.
Sensorikmøde onsdag den 17. november. Carsten, Paul og Marie arrangerer.
Foredragsaften i februar2022 –Fastlægges i efteråret.
På generalforsamlingen blev foreslået Per Krüger. Et alternativt emne kunne være Pollen og
propolisforeningen.

Ad. 12.

Intet

Ad. 13

Aktivitetsliste. Revideres og vedlægges.

Referent: Marie Behrens

