
Hammel og Omegns Biavlerforening 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 1, januar 2022 

Kære biavler 

I sidste nyhedsbrev, december 2021, blev der indkaldt til foreningens ordinære generalforsamling. 

Indkaldelsen skal ske senest en måned før generalforsamlingen afholdes.  I håb om at rigtig mange vil 

deltage i drøftelserne om foreningens fremtidige planer, får i endnu en påmindelse suppleret med det 

sidste nye fra det seneste bestyrelsesmøde . 

Generalforsamling 

Onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.00 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening sin ordinære 

generalforsamling i Gjern Kultur – og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern. 

Dagsorden I henhold til vedtægterne, ser således ud: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab  

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Forslag til budget og kontingent fastsættelse 

7. Vedtægtsændringer 

8. Valg af formand 

9. Valg af bestyrelse og suppleant 

10. Valg af revisor 

11. Eventuelt 

De gældende vedtægter findes på hjemmesiden hammel-bi.dk under fanen, om foreningen 

Punkt 8 valg af formand. På valg er Poul Fjeldsted  - modtager genvalg 

Punkt 9 valg af bestyrelse og suppleant, på valg er: 

Carsten Madsen – modtager ikke genvalg 

Marie Behrens – modtager genvalg 

Freddy Kristensen – modtager genvalg som suppleant. 



Punkt 10 valg af revisor, på valg er: 

Torben Schønau – modtager genvalg 

Punkt 7 vedtægtsændringer: Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen udvides fra 4 til 5 medlemmer 

samt formanden. Hvis generalforsamlingen vedtager forslaget, vil det betyde, at der skal vælges to nye 

bestyrelsesmedlemmer, se ovenfor. 

Begynderkursus 2022      

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre begynderkursus 2022 med Susanne Bengtson, Gert Pedersen 

Aamand og Per Bengtson som instruktører. Den teoretiske del vil vi gennemføre i Gjern Kultur- og 

Idrætscenter over fire onsdage, den 16. marts, 23. marts, 30. marts og 06. apri.l   

Den praktiske del vil herefter foregå i skolebigården hver tiende dag begyndende den 28. april kl. 19. 

Der kan højst deltage 15 på begynderholdet.  

Tilmelding skal ske senest den 01. marts til: 

 Poul Fjeldsted fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf 2321 8994 

 På Hjemmesiden hammel-bi.dk kan du læse mere om kurset incl. nødvendige praktiske oplysninger. 

Foredrag 

Husk tilmelding til foredraget med Ole Kilpinen. Ole kilpinen vil fortælle om, hvad der er op og ned i 

diskussionen om konkurrencen mellem honningbier og vilde bier. Og hvad kan bierne fortælle os om 

forurening med pesticider. Er der nyt at sige om Danmarks biavlerforening`s arbejde for biavlen, vil Ole 

slutte af med det. Endvidere vil der naturligvis være mulighed for at spørge ind til andre emner af interesse 

for tilhørerne.  

Foredraget holdes i Gjern Kultur- og Idrætscenter, skovvejen 6, 8883 Gjern. torsdag den 10. februar 2022 

kl. 19. prisen er 70 kr. incl kaffe og brød. 

Tilmelding senest torsdag den 3. februar. Tilmeldig foretages ved overførsel af 70 kr. pr. person til 

foreningens konto 5347 0000242188 skriv navn. Eller ved indbetaling på MobilePay til 190626 skriv navn. 

Alternativ tilmelding kan ske til Poul Fjeldsted mail: fjeldstedpoul@ gmail.com eller tlf. 2321 8994. Alle er 

velkommen også andre biavlerforeningers medlemmer. 

Pbv 

Poul Fjeldsted 
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