
 

 

Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) 

Generalforsamling den 27. maj 2021 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

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

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Forslag til vedtægtsændringer 

7. Valg af formand 

8. Valg af bestyrelse og suppleant 

9. valg af revisor 

10. Eventuelt 

Formanden bød velkommen til en meget forsinket ”Corona” generalforsamling kunne man kalde den, som 

ifølge vedtægterne skulle være afholdt senest med udgangen af februar i år. Først blev datoen fastsat til 

den 28. januar og senere flyttet til den 25. februar, og igen flyttet til den 8. april som også måtte aflyses for 

så at ende på dagen i dag.  Det er rigtig glædeligt med så stort et fremmøde på 22 biavlere, som svarer til 

knap 1/4 del af medlemsskaren. 

1 Valg af dirigent 

Som dirigent foreslog bestyrelsen Bjørk Jeppsson, som blev valgt til at lede mødets forhandlinger. 

Forsamlingen tilsluttede sig, at dagsordenen blev ændret. Jvf. Forslag til Vedtægtsændringen punkt.7. 
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Bestyrelsens beretning 

Når jeg nu har døbt generalforsamlingen en ”Corona” generalforsamling, må jeg hellere begynde med et 

overblik af bi året 2020. Vi havde planlagt et begynderkursus med fire teoriaftener fra primo marts. Den 

første aften blev afholdt. Men herefter blev landet lukket ned. Begynderkurset blev aflyst. 

 Men bierne skulle jo passes. I april måned passede Flemming og jeg bierne, foretog udvintringen og synede 

bierne. Herefter tog andre over i stedet for Flemming og vi kunne begynde at få flere biavlere med i takt 

med forårets komme. Resten af sommeren foregik nogenlunde normalt indtil oktober hvor nedlukningerne 

tog fart igen. Det blev dog muligt at behandle med oxalsyre i december under overholdelse af de givne 

restriktioner. 

Hammel og Omegns Biavlerforening havde pr. 31. december 2020 71 medlemmer, som var medlem af 

Danmarks Biavlerforening (DBF). Det er 9 mere end på samme tidspunkt et år tidligere. Endvidere havde vi 



 

 

20 lokalforeningsmedlemmer en stigning på 4 medlemmer. Det betyder et samlet medlemstal i HOB på 91 

medlemmer og 7 begyndere ved udgangen af 2020. 

DBF Har meddelt at 65 indtil nu har betalt kontingent for 2021. 3 har meldt sig ud af DBF og 3 har ikke 

betalt kontingent. Vi har 21 lokalforeningsmedlemmer som har betalt kontingent for 2021.  
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HOB`S bestyrelse har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder. Alle afholdt i vore lokaler 

på Klintholm. Vi har udsendt 5 nyhedsbreve og løbende orienteret via hjemmesiden og Facebook. I 2020 

har vi gennemført 9 arrangementer, 9 færre end i 2019: 

Den 6. februar foredrag om ”En fælles strategi for de bestøvende insekter” / ved Lise Hansted 

Begynderkursus i biavl / ved Susanne og Bjørk. 

Den 21. juni. Honning & Jordbærdag hos Spar i Gjern. / ved Birgit, Bjarne og Poul 

Den 22. juni A-klassen tager honning fra, slynger og tapper det. / ved Freddy og Poul  

Den 4. august Hadsten Højskole besøger skolebigården. /ved Poul og Bjarne. 

Den 8. august. Begyndere og medlemmer slynger honning 

Den 15. august. Udflugt til Gammel Estrup. /ved Carsten 

Den 26. august.  Myresyrebehandling og udlevering af myresyre 

Den 7. december. Oxalsyrebehandling og udlevering af oxalsyre 

Herudover har vi været i skolebigården hver tiende dag fra den 27. april til den 20. august. Plus 4 gange 

myresyre i september og efterfølgende slutfodring. Hertil skal så lægges alt det løse med at hente og bringe 

tavler og voks. Holde orden i containeren, på skolebigårdspladsen og vejen dertil.   

Dette er i overskrifter foreningens aktiviteter i 2020. Men der er naturligvis nogle detaljer jeg gerne vil 

berette om.   

Skolebigården 

Skolebigården er vores største aktiv. Vi har en virkelig god placering på Klintholm. Der er læ, sol og rigtig 

fornuftige trækkilder. I 2020 har vi bevæget os fra 12 til 10, for senere at ende på 13 indvintrede bi-familier. 

Først solgte vi 2 familier. Det syntes bierne ikke om, de sørgede for en naturlig formering. Vi endte derfor 

med 13 bi familier.     

Sæsonen igennem har Instruktører og hjælpere været i skolebigården hver tiende dag. Vi har holdt to syre 

arrangementer, henholdsvis myresyre i august og oxalsyre i december med uddeling af syre til 

medlemmernes egne bier i begge tilfælde. Det er dog lidt skuffende, at det kun er op imod halvdelen af 



 

 

medlemmerne der ønsker at få udleveret syre til egne bier. Hvis vi så bare kan tro på, at I selv blander 

noget syre, og får bierne behandlet, gør det jo ikke noget. I modsat fald er der stor risiko for at andre får 

reinvation af mider. 

Igen i 2020 har vi haft flere besøg af bisygdomsinspektør Niels Rasmussen. Det er rigtig godt at Niels 

besøger os. Det er altid nemmere at henvende sig til en person man kender, selv om vi selvfølgelig alle 

håber på, at vi ikke får brug for besøg af bisygdomsinspektøren. 

Det skete desværre for to begyndere i Gjern, der havde fået deres første bifamilier. De havde fået pest på 

trods af, at alle regler om syn og registrering var fulgt. Alle bifamilier og materiel blev destrueret. Det 

skabte naturligvis stor usikkerhed blandt nabobiavlerne. Men heldigvis viste alle efterfølgende syn ingen 

tegn på pest i andre bigårde. 

2020 blev det femte hele år med en aftale med kommunen om brug af Lokalerne på Klintholm. Det 

betyder, at vi har haft en hel container til rådighed til vores materiel. At vi har haft adgang til værkstedet, så 

vi kan vedligeholde vores materiel og undervise vores begyndere i f.eks. at lægge voks i rammer. 

At vi har haft rigtig stor glæde af container og værksted skyldes i høj grad, at vi har to ”Ole opfindere” 

Carsten og Freddy, de kan blive ved med at forbedre containerens indretning – tak for det- senest har 

Carsten endda lavet to specielle trillebøre til transport af bimateriel, så vi ikke mere skal køre ned til bierne 

i bil.  
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Det er et kæmpe aktiv, at vi kan afslutte vores skolebigårds aftener indendørs, med kaffe og honning 

smagsprøver. I den forbindelse skylder vi forplejningsgruppen Kate, Marie og Per en stor tak for det store 

arbejde med altid at holde kaffe på kanden og købe brød mm. Aftalen indeholder også en del praktiske 

forhold som nøgler, oprydning efter brug, kaffebrygning og service.  At det har fungeret så godt, skyldes 

ikke mindst samarbejdet med Jesper, som er uddannet biavler og lærer på stedet. Tak til Jesper for det.  

Begynderundervisning 

I 2020 har Bjørk og Susanne stået for begynderundervisningen med 13 deltagere.  Den teoretiske del blev 

dog afbrudt allerede efter første aften på grund af Corona. Den praktiske del blev udskudt til først i juni 

måned. Undervisningen kunne derfor ikke betragtes som gennemført. Holdet blev tilbudt at gennemføre 

undervisningen i 2021, eller få pengene retur. 

Arrangementer, salg af honning 

Også på grund af Corona blev sæsonen for arrangementer meget kort, som det fremgik af en tidligere 

planche. Vi kom først i gang sidst i juni og sluttede i september. Vi fik dog både afviklet honning & 

Jordbærdag, vores årlige udflugt og modtog Hadsten Højskole i skolebigården, som noget nyt. Vores 

honningsalg er også forløbet ganske godt, bl.a. ved at sælge i Spar Gjern i hele 2020.  

 



 

 

Hjemmesiden 

Foreningens hjemmeside fungerer stadig rigtig godt.  Nyhedsbrevene, referater og andre informationer 

myldrer frem på skærmen, så snart Paul M modtager materialet.  

Paul M bestyrer endvidere den lukkede Facebook gruppe, som kun kan bruges af medlemmer af HOB, som 

har tilmeldt sig gruppen. Her har I mulighed for erfaringsudveksling om jeres daglige biavlsarbejde. Min 

oplevelse er, at såvel hjemmesiden som Facebook gruppen betyder, at vi som forening, og det er jo som 

regel formanden, får henvendelser fra kommende medlemmer og eksterne om alt muligt frem for de 

foreninger der ikke har de samme værktøjer.  Tak til Paul M for det store arbejde.  

Bi Hotel Scandic 

Siden 2017 har Bjørk og Torben drevet Bi Hotel Scandic med 4-6 bifamilier. Det går ud på at gøre Hotel 

Scandic i Silkeborg selvforsynende med honning til madlavning og salg til hotelgæsterne. Da også dette 

hotel har været lukket på grund af Corona har de nu så meget honning på lager at direktøren har meddelt, 

at de ikke kan aftage mere foreløbig. Nu kan vi kun håbe at projektet på lidt længere sigt alligevel kan få en 

fremtid. 

Favrskov Kommune 

Tillykke er der grund til at sige, for Favrskov kommune har nu fået titlen som bivenlig kommune. HOB fik via 

brev og opringning fra DBF den 11. december 2020 beskeden om, at det er vigtigt at titlen bliver fejret ved 

overrækkelse af diplom og fortællingen om biernes bestøvning mv. På grund af forsamlingsforbud har det 

ikke været muligt for Kommunen at fejre det officielt endnu.  

DBF`s Biavlskonference 

DBF har en flerårig tradition for hvert år i marts at afholde en to dages konference med flere bifaglige 

emner på dagsordenen.  

” For hver påbegyndt 50 medlemmer, kan lokalforeningernes instruktører og sygdomskoordinatorer få en 

gratis deltager med på biavlskonferencen om lørdagen. Med det nuværende antal medlemmer 65 har HOB 

to gratis pladser. 

Bestyrelsen har besluttet at bestyrelsesmedlemmer der ikke får en gratis plads om lørdagen, kan få et 

tilskud på 200 kr., uanset deltagelse en eller to dage. 

Ligeledes har bestyrelsen besluttet at to medlemmer af HOB kan få et tilskud på 200 kr. uanset deltagelse 

en eller to dage. Denne mulighed for tilskud annonceres hvert år i januar måned på hjemmesiden. Tildeling 

sker efter først til mølle-princippet. 

Danmarks biavlerforening 

For første gang i de år, jeg har været formand, har jeg kun deltaget i ét møde i hele 2020, nemlig den 

udsatte generalforsamling, som var flyttet til september måned. Efter generalforsamlingen har alle haft 

mulighed for at deltage i et pænt antal webinarer med mange forskellige emner. Noget der sandsynligvis vil 

fortsætte i nogen udstrækning. 



 

 

Det tidligere formandsmøde som blev afholdt hvert år i oktober med deltagelse af lokalforeningernes 

formænd plus en repræsentant mere, er nu ændret til et lokalforenings-seminar, med mulighed for 

deltagelse af alle bestyrelsesmedlemmer fra den enkelte lokalforening. Ændringen er skabt for bl.a. at give 

flere mulighed for at bidrage til udviklingen af DBF.    

 På generalforsamling modtog Flemming Thorsen Danmarks Biavlerforenings Guldnål. Denne 

hædersbevisning gives kun til ganske få biavlere. End ikke hvert år er der en modtager af guldnålen. Så det 

var stort og velfortjent at Flemming fik guldnålen for sit arbejde i Danmarks biavlerforenings bestyrelse, 

såvel lokalt som på landsplan. Flemmings primære områder har været arbejdet i fagligt udvalg bl.a. som 

formand for udvalget og indsatsen for dronningeavlen gennem årene.   

Bestyrelsesarbejdet 

Til slut vil jeg bare sige om bestyrelsesarbejdet, at jeg synes det har fungeret rigtig godt. Vores muligheder 

for aktiviteter i lokalerne på Klintholm har selvfølgelig også udfordret det enkelte bestyrelsesmedlem. Men 

I har løst opgaverne til fulde.   

Mange tak for samarbejdet i bestyrelsen. Og tak for samarbejdet med alle medlemmerne i HOB. 

Skal vi lige se hvem bestyrelsen er: 

Næstformand Carsten Madsen, Kasserer, webmaster og facebook bestyrer Paul Mikkelsen, Sekretær Marie 

Behrens og bestyrelsesmedlem Kate Hansen. Suppleant Freddy Kristensen. 

Hermed overdrager jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens videre behandling. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

3 Fremlæggelse af regnskab  

Paul M fremlagde Regnskabet for 2020. Regnskabet blev udleveret til medlemmerne på mødet.  

Se også bilag 04  

 

Regnskab blev godkendt 

4 Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år 

Formanden gennemgik bestyrelsens planer for 2020 

Planer for det kommende år 2021, bruttoliste:  

Skolebigård med 8 bifamilier (12 bifamilier) 

Begynderkursus i biavl/ ved Bjørk og Susanne  

Materielaften hos Danish Outdoor 



 

 

Medlemsmøde om udviklingen af HOB 

Honningslyngning i skolebigården sammen med begyndere og medlemmer  

Honning Jordbærdag 19. juni: 

Spar købmanden i Gjern, salg af nyslynget honning  

Rema 1000 i Sabro, salg af nyslynget honning 

Slynge honning med skoleeleverne på Klintholm  

Sommerarrangement/udflugt:  

Grill aften på Klintholm først i juli  

Udflugt til ”Min biavl mellem hav og hede” Lottie Holm i august 

Åben bigård? 

Besøg i skolebigården af Klintholm børnehaven  

Myresyrebehandling og udlevering af myresyre 

Kursus i sensorik og honningsmagning i oktober 

Oxalsyrebehandling af bierne og udlevering af oxalsyre til egne bier. Behandling af biavleren, 

med gløgg og æbleskiver. December, tak for i år. 

Generalforsamlingen tog planerne til efterretning med følgende bemærkninger: 

Der efterspørges planer for en foredragsaften og Per Krüger blev foreslået som oplægsholder. Det kunne 

evt. ligge i efteråret eller i januar, hvor vi plejer at have foredragsarrangement. 

Bjørk tilbyder at lave et arrangement i Børnehaven, der ligger ved siden af skolebigården. Thorsten vil gerne 

bistå. 

Der er interesse for at grillaftenen gennemføres og det bliver evt. i den 1. uge af juli. 

Bjørk melder sig som vært for et åben bigårds arrangement. 

Markedsføring af Biprodukter kunne være et emne til kommende medlemsmøde. 

Den nye materielforhandler ”Outdoor” i Hammel har planer om at lave et arrangement for os. 

5 Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen indkomne forslag 

 

 



 

 

 

 

6 Forslag til budget herunder kontingent 

Paul M gennemgik budget for 2021.  

Se bilag 05  

Se bilag 06 

Budgettet blev godkendt og kontingentet er uændret – se bilag ”Generalforsamling 2021, Fastsættelse af 

kontingent” 

7. Forslag til vedtægtsændringer 

Poul F foreslår, at fremlæggelse af regnskab og forslag til budget skilles ad, som vi har gjort det i aften. Det 

giver en mere logisk rækkefølge i beslutningsprocessen. 

Vedtægtsændringen blev vedtaget. 

8 Valg af formand 

På valg er:  Poul Fjeldsted, som blev genvalgt 

9 Valg af bestyrelse og suppleant 

På valg er: Paul Mikkelsen, som blev genvalgt 

                    Kate Hansen – som blev genvalgt 

                    Suppleant   

                    Freddy Kristensen, som blev genvalgt 

10 Valg af revisor 

På valg er: Torben Schønau, som blev genvalgt 

11 Eventuelt  

Niels (bisygdomsinspektør) gør opmærksom på at det per 1. april 2021 er lovpligtigt at være tilmeldt den 

Centrale Bigårdsregister. Niels glæder sig til at alle bigårde er registreret. Alle ændringer i forhold til antal 

bifamilier skal løbende registreres. En bigård kan godt stå registreret med 0 bifamilier. 

Flemming opfordrede alle til at være opmærksomme på tegn på bipest. Ved tvivl kan søges råd hos de 

kyndige biavlere, Bjarne og Niels. 

Referent Marie Behrens 


