
Referat af Udviklingsmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening 

Mandag den 1. november 2021 k. 19.00 i Gjern kultur- og Idrætscenter. 

 

15 medlemmer (inkl. bestyrelsen) var mødt op for at være med til at komme med nye ideer og diskutere udviklingen 

af vores Biavlerforening. 

Poul Fjelsted startede mødet med en kort beskrivelse af foreningens aktiviteter indtil nu. Desuden forklarede han om 

baggrunden for, at bestyrelsen har ønsket at afholde dette møde: Vi er en forening i en god udvikling med stigende 

medlemstal og gode faciliteter omkring skolebigården. Vi har en god økonomi med et stigende overskud for hvert år. 

Desuden tiltrækker vi nye biavlere, da vi hvert år kører begynderkurser. Med hensyn til aktiviteterne i løbet af årene, 

så kører det i et meget fast mønster og det er den samme mindre gruppe af medlemmer der primært er aktive. 

Bestyrelsen ønsker inspiration og gode ideer til at endnu flere af foreningens medlemmer har lyst til at blive aktive. 

Desuden er strukturen omkring skolebigården og foreningsarbejdet indrettet sådan, at rigtig meget hviler på 

formanden. Så der ønskes også ideer til, hvordan vi får fordelt arbejdsopgaver og ansvar på en bedre måde. 

Herefter blev medlemmernes forslag og ideer udvekslet og drøftet. Der var stort engagement og talelyst og det 

resulterede i følgende idekatalog, som er delt op emnemæssigt. 

 

Forslag til aktiviteter 

Tema aftener 

Åben bigård, hvor vi kan komme hjem og besøge et medlem, som har lyst til at vise sin biavl frem. 

Fælles arrangementer med nabo biavlerforeninger. 

Turbokurser – f.eks. 3 tema aftener, hvor emnet kunne være bisygdomme eller køb/salg af biprodukter 

Mjødkursus – evt. i samarbejde med Danish outdoor. 

Honningøl kursus - evt. i samarbejde med Danish outdoor. 

Sommergrillfest med lam eller grillet fisk eller… 

Sommerudflugt, gerne til danske øer. 

Honning i madlavning – kursus 

Vintersløjd 

Dronningeavl – lynkursus 

Dronning indespærring – varroamidebekæmpelse 

 

Foreningsarbejdet 

Lave en form for indkøbsforening. F.eks. fælles indkøb af sukker eller honningglas. Det vil være med til at give en 

større følelse af fællesskab i foreningen. Lægge ud på facebook, når man ser et godt tilbud. 

Nedsætte en gruppe, som udarbejder et materiale, der kan bruges, når vi laver oplæg i skoleklasser. Lave en færdig 

kasse, hvor alt nødvendigt materiale er samlet, så det er nemt at gå til. OBS på Skoven i skolen.dk, hvor der findes 

god inspiration. 

Lave en familiedag i foreningen, hvor ægtefæller og børn kan komme med og få et indblik i foreningens arbejde. 



Markedsføre os selv mere. ”der sker ingenting medmindre man markedsfører” Evt skal vi have en åben Facebookside 

- en reklamesøjle. 

Komme i Lokalavisen, Favrskov – evt. selv skrive artikel og tage billeder. 

Få dækket kørsel til foreningsarbejde. 

Det er vigtigt at få sat nogle projekter i gang – det smitter. 

Sommetider kommer folk heller ikke til spændende arrangementer. 

Vigtigt at få meldt ud med arrangementer i god tid og få talt arrangementerne op. Få fortalt, hvad der er af bifagligt 

indhold i møder og udflugter. 

Folk kommer til spændende arrangementer! 

Vi skal inddrage flere og lade flere få et ansvar. 

Arbejde for, at endnu flere af vores medlemmer uddanner sig til kyndige biavlere. Vigtigt at mange af os kender til 

tegnene på bisygdomme og kan syne bier. Det vil lette presset på vores biinspektør, som i øjeblikket er rundt for at 

syne rigtig mange familier i løbet af en sæson. 

Tydeliggøre overfor medlemmerne og måske især de nye medlemmer, hvad det vil sige at være medlem af HOB. Vi 

har brug for at flere tager et ansvar for de mange praktiske opgaver der er i foreningen og i højere grad tager del i 

f.eks. slyngning og honningbehandling. 

Mange medlemmer = mange kompetencer. Dem skal vi have fat i. 

 

Begynderkursus og undervisning 

Der har manglet kontinuitet i begynderundervisningen i år, men det har også vist nogle nye muligheder. Godt med at 

begynderne møder ½ time før den almindelige skolebigård, men der skal være mere klarhed over, om de skal 

begynde at gennemgå bifamilierne eller vente til efter det samlede oplæg for aftenens arbejde. 

Lave 1 til 1 biavl. Danne par af begynderne.  

Have en partner, en social mentor. 

Få flere unervisere ind på de forskellige moduler. 

Sætte begynderne på faste stader. 

I Århus er begynderne delt ind i grupper omkring et enkelt stade. 

Det skal fremgå af undervisningen, at deltagelse i honningslyngning og honningbearbejdning er en del af 

uddannelsen. Begynderne skal forstå, at foreningen har brug for at de er aktive og tager et medansvar for 

arbejdsopgaverne. 

 

Skolebigården 

Det fungerer godt med bikaffen efter skolebigårdsaftenerne, men der er fortsat mange, som ikke kommer med ind 

til kaffen. Hvordan får vi begynderne til at få lyst til at deltage i dette. 

Hyggeligt, når der sommetider er børn med i skolebigården. 

Lave et kort fagligt indhold (et oplæg på max 10) i forbindelse med bikaffen.  

Samle spørgsmål fra det praktiske arbejde sammen og gennemgå i forbindelse med kaffen. 



Eksperimentere mere i skolebigården med forskellige måder at gøre tingene på. En eller flere kunne nørde ned i 

detaljerne, og dele det med os andre.  

Det er krævende at være dem der hver 10. dag hele sæsonen skal være til stede i skolebigården. 

Bierne skal passes. 

F.eks. lave en gruppe på 5 personer der deler ansvaret for at stå for bigården. 

Der skal arbejdes med strukturen for arbejdet i bigården. 

1 kunne være ansvarlig for at danne småfamilier, en anden for varroa behandling osv. 

Aflæggere skal fylde mere i skolebigården – gennemgå forskellige metoder – simple og mere avancerede. 

 

Referent Marie Behrens 

 


