Referat af bestyrelsesmøde i Hammel og omegns Biavlerforening
Mandag den 27. september 2021 k. 19.00
Mødet blev holdt i foreningens lokaler på Klintholm
Tilstede: Poul F, Kate, Freddy, Carsten, Paul M, Marie

Dagsorden og referat
1. Godkendelse af referat fra 7. juni 2021
Referatet blev godkendt
2. Meddelelser fra formanden
DBF har aktuelt en kampagne som hedder ”Bivenlig Kommunalpolitiker”. Der blev delt
informationsmateriale og badges ud til bestyrelsen.
Der er Lokalforeningsseminar den 6. november. Alle lokale bestyrelsesmedlemmer kan deltage.
Tilbagemelding til Poul F for samlet tilmelding.
Carl Aage har en stadeplads i Hammel, hvor han har solgt honning hver torsdag. Han tilbyder nu, at
foreningen eller andre af foreningens medlemmer kan stå der resten af året. Poul F laver et opslag til
Facebook.
3. Meddelelser fra bestyrelsen
Intet
4. Regnskab og medlems status
Paul M gennemgik regnskabet og den opdaterede medlemsoversigt.
5. Skolebigården Klintholm
a. Status sæson 2021 incl. Corona
Corona kom til at præge aktiviteterne langt ind i sæsonen. Vi kom først i gang med almindelig
medlemsaktivitet omkring den 1. maj. Siden da har der været skolebigård hver 10. dag. Der har været
god tilslutning.
Status: 8 bifamilier og 2 småfamilier. Der er indkøbt 2 nye dronninger.
b. Udlån af slynge
Er gået planmæssigt
c. Udlån af presse
Presselogen er nedlagt og alle foreningens medlemmer kan nu bestille og låne pressen. Pressen kan
være svær at få helt ren.
d. Honningslyngning juni og august
Efter slyngningen i juni fik vi en klage over rengøringen af sløjdlokalet. Ved augustslyngningen lagde vi
gulvpap ud, hvilket medførte en væsentlig nemmere rengøring. Desuden er der blevet indkøbt mere
materiel og slyngning og presning blev bedre organiseret i august.
e. Containeren
Der udvikles løbende i containeren og det fungerer godt.
f. Andet
Readan lågene trænger til rensning og maling. Freddy og Carsten vil klare dette.
6. Evaluering af sommerens arrangementer
a. 19. juni Honning og jordbærdag, Rema 1000 Sabro
b. 20. juni Honning og jordbærdag, Spar Gjern
Begge dage var hyggelige og med et fornuftigt honningsalg.
c. A-klassen slynger honning
Arrangementet blev aflyst
d. Sommerfest 10. juni med grillet lam
Bjørk havde lavet et virkeligt vellykket arrangement med fantastisk lækker mad. Godt fremmøde.
e. 14. august Udflugt til” Min biavl mellem hav og hede”
Rigtig godt arrangement med besøg hos en alternativ biavler. God mad.
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11. september Naturens dag i Farre
Godt arrangement og godt honningsalg.
Foreningsarbejdet 2021
a. Bestyrelsen
På grund af Corona måtte generalforsamlingen skubbes helt til maj og det sidste bestyrelsesmøde helt til
juni. Begge dele var uhensigtsmæssigt i forhold til biavlsarbejdet.
Poul F er ved at lægge sidste hånd på ændringer i vedtægter mm.
b. Arbejdsgrupper
Er gået planmæssigt
c. Begynderkursus
På grund af Corona blev en del af undervisningen skubbet til august – herunder også evaluering af
kurset. Der var tilfredshed med at begynderne kunne møde ½ time før på skolebigårdsaftenerne.
Instruktørerne fik ros. Begynderne føler, at de har fået god hjælp fra de erfarne biavlere. Godt at
undervisning om bisygdomme og varroa lå i august. Foreningsarbejde og vidensdeling giver et godt
fællesskab.
d. Skolebigården
Se punkt 5
Arrangementer vinter 2021/2022
a. Medlemsmøde
Vi vil afholde et medlemsmøde med fokus på udvikling af foreningens aktiviteter. Det går godt i
foreningen, men vi vil gerne fortsat udvikle foreningen. Vi vil gerne få flere medlemmer til at deltage
aktivt. Evt. også få nogle medlemmer til at interessere sig for foreningsarbejdet centralt i DBF.
Datoen skubbes til mandag den 1. november og det foregår i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 19.00. Der
vil blive oplæg ved Poul F og herefter brainstorm, hvor vi håber på en masse gode ideer fra
medlemmerne. Poul F vil kontakte nøglepersoner i foreningen før mødet.
b. Sensorik og honningbedømmelse
Vi flytter mødet til mandag den 22. november i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 19.00. Paul M, Carsten
og Marie står for arrangementet.
c. Foredrag i februar 2022
Vi venter med at fastsætte emnet til efter Lokalforeningsseminaret den 6. november.
d. Andet
DBF har på forsøgsbasis givet mulighed for at arrangere lokale kursusdage. Flere biavlerforeninger kan gå
sammen om hele kursusdage med forskellige emner. I bestyrelsen var der enighed om, at vi i denne
omgang ikke aktivt går ind i dette. Vi vil dog være positive, hvis andre foreninger kontakter os om et
samarbejde.
Begynderkursus 2022
Vi vil gerne afholde kursus igen i 2022. Vi vil lægge op til: max 15 kursister. 4 undervisningsgange i marts. 1
undervisningsgang om bisygdomme i august. Fremmøde for begynderne ½ time før det almindelige
skolebigårdsarbejde.
Evt.
Kate gør opmærksom på, at vi har rigtig mange foldere liggende i køkkenet. De bruges, når vi er ude til
salgsarrangementer. Vi har rigelig til lang tid frem og vi skal huske ikke at bestille flere i forbindelse med
f.eks. honning-jordbærdag.
Kate gør også opmærksom på, at sværmlisten bør opdateres. Paul M vil kontakte alle, der står på listen.
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