Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening.
Mandag den 29. november kl. 19.00 i lokalerne på Klintholm.
Tilstede: Poul F, Kate, Freddy, Paul M, Marie
Afbud: Carsten

1. Meddelelser fra formanden:
• I forbindelse med oxalsyrebehandlingen i Skolebigården den 11. december kl. 10.00 vil der
være gløgg og æbleskiver efterfølgende
• Den aktuelle medlems status blev gennemgået – enkelte mangler at betale kontingent.
• Forslag til emner til foredragsaftenen i februar 2022 blev drøftet. Et muligt emne var at bede
Yoko Dupont komme og fortælle om konkurrencen mellem honningbier og vilde bier.
• Poul har købt et A-skilt, som vi kan bruge til at sætte plakater op på, når vi er ude til
arrangementer.
• Poul sender et nyhedsbrev ud, hvor der bl.a. orienteres om generalforsamling og ønskes god
jul.
2. Udvikling af Hammel og Omegns Biavlerforening.
Drøftelsen i bestyrelsen tog udgangspunkt i referatet fra Udviklingsmødet, som blev holdt som et
medlemsmøde den 1. november 2021.
Desuden supplerede Poul og Marie med ideer fra Lokalforeningsseminaret i Danmarks
Biavlerforening, som blev afholdt den. 6. november 2021:
• Vi skal være opmærksomme på, at der er mulighed for at få forbedret økonomisk grundlag
til foreningen bl.a. via Folkeoplysningsloven, via fonde og via sponsorer.
• Ideer til medlemsaktiviteter:
a) 1. hjælpskursus for biavlere (med fokus på allergisk reaktion)
b) Før sæsonstart i marts/april – praktisk møde i værkstedet med fælles klargøring af
materiel.
c) Fortsætteraktiviteter
d) Bisløjd
Poul lagde op til, at vi nu i bestyrelsen starter en proces, hvor vi arbejder hen imod ny struktur. Vi
skal have fordelt ansvarsområderne og forsøge at få inddraget flere medlemmer i både det
praktiske og organisatoriske arbejde.
Drøftelserne ledte frem til følgende forslag til ny udvalgsstruktur, hvor der nedsættes 9 faste
udvalg. Udvalgene skal være forankret i bestyrelsen. Enten ved, at der er et medlem af bestyrelsen i
udvalgene, eller at der er en fast kontaktperson til bestyrelsen.
Desuden kan der løbende nedsættes ad hoc udvalg
1. Aktivitetsudvalg
Udvalget skal stå for at arrangere medlemsaktiviteter i løbet af året. OBS på at arrangementer
planlægges i god til og annonceres tilstrækkeligt.
2. Indkøbsudvalg

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.

3. Info-udvalg
Udvalget skal supplere det arbejde, som Paul M i øjeblikket står for som Webmaster og
ansvarlig for Facebook. Desuden have fokus på markedsføring af arrangementer/møder og
arbejde for at vi kan komme i lokalpresse/dagspresse.
4. Uddannelsesudvalg
Begynderundervisning
Undervisningsplan
5. Skolebigårdsudvalg
Herunder Bigårdspleje, Forplejning, bikaffe mm, myresyre/oxalsyre
Koordinere med instruktører og hjælpere
6. Honningslyngningsudvalg
7. Materieludvalg
Containeren
Honningslynger og honningpressen
8. Bisygdomsudvalg
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.

9. Salg- og markedsføringsudvalg

Ad hoc udvalg: 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.

Drøftelserne fortsætter på det ordinære bestyrelsesmøde 10. januar 2022. Her besluttes, hvad der skal
stilles af forslag til generalforsamlingen.

Referent
Marie Behrens
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