Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og omegns Biavlerforening

Mandag den 10. januar 2022 kl. 19.00
Mødet blev holdt i foreningens lokale på Klintholm
Tilstede: Poul F, Kate, Freddy, Carsten, Paul M, Marie
Dagsorden og referat:
1 Godkendelse af referat af 27. september og 29. november 2021
Begge referater blev godkendt
2 Meddelelser fra formanden
Poul har udarbejdet udkast til plan for begynderundervisningen, som er sendt til Instruktørerne
Bjørk har meddelt at han ikke kan afse helt så meget tid til instruktørrollen. Det er derfor aftalt med Bjørk at han
stopper som instruktør. Det er herefter aftalt at Susanne Bengtson, Gert Pedersen Aamand og Per Bengtson er det
nye instruktør team. De nye instruktører har mulighed for at tage på kursus i Eiby i februar.
3 Meddelelser fra bestyrelsen
Intet
4 Regnskab og medlems status
Paul M gennemgik regnskabet for 2021. Der er et overskud på 9992,31 kr. Regnskabet er blevet godkendt af revisor.
Medlems status: 68 medlemmer og ca. 20 lokalforeningsmedlemmer.
5 HOB generalforsamling den 26. jan. 2022
a) Beretning – skrives af Poul F. Desuden skriver Poul F et nyhedsbrev som reminder til generalforsamlingen
b) Det reviderede regnskab gennemgås
c) Udviklingsplaner for HOB drøftes – Vi gennemgik mulige udviklingsplaner
d) Forslag og planer for 2022 drøftes
e) Lokalforenings- Kontingent 2022 drøftes– Vi ønsker at fastholde det nuværende lokalforeningskontingent.
f) Forslag til budget 2022 gennemgås. Paul M. gennemgik budget 2022. Vi tilføjer en ekstra post: Tilskud til
sociale arrangementer – 5000 kr.
g) Evt. forslag til vedtægtsændringer drøftes. Vi foreslår, at bestyrelsen udvides med ét medlem. Poul F laver
forslag til vedtægtsændring.
h) Indkomne forslag,
i) Valg – Carsten er på valg og genopstiller ikke. Marie er på valg og genopstiller.
Der er mulighed for at foreslå emner til de ledige pladser i bestyrelsen.
6 Hjemmesiden, facebook –
Intet nyt

7 Skolebigården Klintholm
Jesper fra A-klassen var kort på besøg i starten af bestyrelsesmødet. Han understregede, at det er elever og lærere
på skolen, som står for rengøringen. Derfor er det vigtigt at vi er omhyggelige med at få ryddet ordentligt op, når vi
har brugt lokalerne. Vi skal tørre borde af, feje gulv, tømme skraldespande mm.
a) Status syrebehandling
Poul F har efterset familierne og der var ikke mange mider.
b) Forbedringer: Container/lokaler, andet
Evt behov for at vi køber en ny rustfri motorslynge.
c) 2022: Antal familier, køb/salg. Målet er fortsat 8 produktionsfamilier.
8 Datoer og program for Begynderundervisning 2022
Programmet er sendt ud til bestyrelsen
9 Samarbejde med Hotel Scandic om biavl
Samarbejdet er kommet lidt op at køre igen.
10 Kommende arrangementer i HOB vinter/forår 2022
Der er arrangeret foredragsaften med Ole Kilpinen den 10. februar, 2022. Invitation er sendt ud.
11 DBF Biavlskonference 12.-13. marts 2021 i Vingsted Centret
HOB har 2 gratis pladser til bestyrelsesmedlemmer lørdag.
Desuden giver HOB 200 kr. tilskud til øvrige bestyrelsesmedlemmer + 200 kr i tilskud til 2 medlemmer.
12 DBF-generalforsamling den 23. april 2022 på Dalum Landbrugsskole
Formanden tager afsted
13 Evt.
14 Gennemgang af aktivitetsliste
Næste møde: Mandag den 7. febr. 2022 kl 19
Referent: Marie Behrens

