
Bilag 1 

Dagsorden:  

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 herunder 

kontingent 

7. Vedtægtsændring 

8. Valg af formand 

9.    Valg af bestyrelse og suppleant 

10.  Valg af revisor 

11.  Eventuelt 

 



Bilag 2 

Medlemmer 31. december 2021 

DBF/HOB  69       

        

HOB  21        

      

Begyndere  7   

 

Medlemmer 1. januar 2022 

DBF  68 

HOB  21   

Medlemsudviklingen i DBF/HOB over 7år  

2014  2015  2016   2017  2018  2019  2020 2021
               

  32 42 51   54  53       62 71      69  

7 er uddannet til ”Kyndige biavler”  

75 er tilmeldt ”HOB Facebook” 



Bilag 3 

Arbejdsgrupper 2021 

Instruktører og hjælpere    

Bisygdomme Poul, Bjarne, Bjørk, Susanne, Bjarne, Freddy, Carsten og Per  

Sværmlisten Kate 

Honning slyngning Paul M, Bjarne og Carsten      

Favrskov kommunes råd og nævn Marie 

Honningpressen Birgit og Bjarne     

Honningslynger Henrik 

Arrangementer Carsten og Poul     

Salg og markedsføring Birgit, Bjarne, Carsten, Paul M og Marie   

Materiel/Containeren Carsten, Jens Karl og Freddy     

Myresyre/oxalsyre Freddy  

Webmaster og facebook Paul M 

Bigårdspleje Kasper og Torsten  

Forplejning, bi kaffe mm Kate, Marie, Paul M  

PS: I grupper med flere deltagere står første person i kursiv. 

Det betyder at personen er ansvarlig for at der bliver taget de nødvendige initiativer til at udføre gruppens 

opgaver 

Bestyrelsen, 7. juni 2021 

 

 

 



Bilag 4 

        Regnskab 2021   

  Indtægter Udgifter 

 1 - Skolebigård 5.500,00 14.372,96 

 2 - Bikaffe 0,00 2.767,98 

 3 - Begynderkursus 3.600,00 730,00 

 4 - Arrangementer 1.940,00 1.699,75 

 5 - Møder 0,00 2.095,00 

 6 - Honning/glas 15.122,00 969,75 

 7 - Web 0,00 375,00 

 8 - Netbank 0,00 1.101,25 

 9 - Kontor 0,00 0,00 

10 - Kontingent HOB 8.100,00 0,00 

 11 - Gaver m.m. 0,00 158,00 

 12 - Disponibel 0,00 0,00 

 Total 34.262,00 24.269,69 
   

Resultat 31.12.21 9.992,31   

   

 Saldo pr.01.01.21 38.659,18   

   

 Saldo pr. 31.12.21 48.651,49  

 

 

 

 



Bilag 5 
Hammel og Omegns Biavlerforening     

 

Materialeopgørelse december 2021  

 

Kontor- og køkkenartikler mv:  

Dirigentklokke, hos Poul    

3 kaffemaskine  

2 termokander  

1 el-vandkedel  

1 garderobestativ  

2 klapborde 

11 stole 

1 webergrill 

1 skovl 

1kost 

1kabeltromle 

2 lysarmaturer 

1højtryksrenser 

1 kuffert vægt 

 

Biavlsmateriel:  



Stader: 

Rea Dan: 

15 bunde 

1 dobbeltbund  

45 magasiner 

14 tag 

7 indskud 

Trugstade: 

2 trugstader 

5 syv ram. magasiner  

6 otte ram. magasiner 

4 bagbeklædninger 

1 observations-stade 12-10 

Redskaber/materiel mv: 

19 gæsteanorakker  

19 gummihandsker 

1 honningpresse 

1 slynge 4 solds håndslynge 

1 CMF 4 solds motorslynge  

2-6 rammers overvintringskasser 

2 træbunde 

2 røgpustere, stor 

4 røgpustere, små 



1 voks i lægger 

1 kasse til trådning af rammer 

1 trådstrammer 

7 stadeknive  

6 foderkasser 

2 fodertasker 

9 dronningegitre plast 

18 dronningegitre metal 

2 skillerum 

12 dækplader 

3 kielerkasser 

12 bitømmere  

10 engangsspande 

4 tappespand  

17 honningspande med låg 

7 foderspande 

6 plastskasser til honning glas  

12 plastkasser grå til 24 honningglas 

4 bibørste 

3 sisæt, grov/fin nylon  

60 Syreflasker 

2x2,5 kg Ambrosia foderdej 

4 kasser til syreflasker 



1 magasin løfter 

1dronningegitterrenser 

2 slyngeposer 

3 presenninger 

2 spartler 

1 A-skilt 

Voks og rammer: 

10 kg valset voks  

11,3 kg voksbeholdning (hos OBCbiavl)  

422 rammer: Heraf 146 med voks og  

276 uden voks  

10 todelte dronerammer 

Nye Honningglas  

240 glas/glas – 450g 

  12 glas/glas – 450g – sekskantede 

  44 glas/glas- 225g 

 Honning: 

61 glas/glas a`450 g: Fordelt med  48  forår og 13 sommer   

3 spande slynget forår ialt 51 kg 

 

 

 

 



 

Undervisning/udstilling 

1 magasin  

1 bund 

1 låg 

12 plastrammer med tavlemotiver 

2 store kuverter med plakater 

2 store plakater med motiver af  

   Vilde bier og honningbier 

1 demokasse med varroa bekæmpelses 

   effekter 

1 flag 

Indvintret: 

8 produktions bifamilier  

2 småfamilier a`6 rammer 

Torben og Poul 6. januar. 2022 

 

 

 

 

  

 

 



Bilag 6  

Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) 

Planer for det kommende år 2022, bruttoliste:  

Ny udvalgsstruktur i HOB 

Foredrag med Ole Kilpinen den 10. februar 

Skolebigård med 8 bifamilier (10 bifamilier) 

Begynderkursus i biavl/ ved Susanne, Gert og Per  

Materielaften hos Danish Outdoor og/eller 

Materielaften hos OBC i Hørning 

Honningslyngning i skolebigården sammen med begyndere og medlemmer   

Honning Jordbærdag 

Spar købmanden i Gjern, salg af nyslynget honning  

Rema 1000 i Sabro, salg af nyslynget honning 

Slynge honning med skoleeleverne på Klintholm  

Sommerarrangement/udflugt:  

- Grill aften på Klintholm   

- Udflugt til? 

- Åben bigård? 

Besøg i skolebigården af Klintholm børnehaven  

Myresyrebehandling og udlevering af myresyre 

Honningsmagning evt. med andre smagninger 

Oxalsyrebehandling af bierne og udlevering af oxalsyre til egne bier. Behandling af biavleren, 

med gløgg og æbleskiver. December, tak for i år. 

 



Bilag 7 
Forslag til udvalgsstruktur for HOB 

 

Udvalg til pasning af bierne i skolebigården 

Udvalget er ansvarligt for at bierne passes efter de almindelige forskrifter jf. DBF.  

Udvalget sikrer sig den nødvendige bemanding til de enkelte skolebigårds aftener hver 10. dag. 

Udvalget koordinerer arbejdet med udvalget til begynderundervisning, skolebigårdsudvalget og 

materieludvalget. 

 

Udvalg til begynderundervisning 

Udvalget er ansvarligt for såvel den teoretiske og praktiske uddannelse af begynderne. 

Udvalget planlægger og gennemfører selv uddannelsesforløbene. 

 

Skolebigårdsudvalg 

Udvalget er ansvarligt for bigårdspleje, græsslåning mv. 

Udvalget er ansvarligt for forplejning, bi-kaffe mv. 

Udvalget er ansvarligt for at lokalerne forlades i samme ryddelig stand som vi modtog dem. 

Udvalget koordinerer sine opgaver med instruktører og hjælpere. 

Materieludvalg 

Udvalget er ansvarligt for indkøb og vedligeholdelse af alt materiel 

Udvalget sørger for det nødvendige materiel til de enkelte skolebigårdsarrangementer og efterfølgende 

oprydning i containeren. 

Udvalg til slyngning og presning af honning 

Udvalget er ansvarligt for at planlægge og gennemføre de årlige slyngninger og presning af honning. 

Udvalget koordinerer sine opgaver med instruktørerne 

Salg- og markedsføringsudvalg 



Udvalget er ansvarlig for planlægning og afvikling af f.eks. honning-og jordbærdage, markedsdage og 

lignende. 

Udvalget er ansvarligt for salg og markedsføring af foreningens honning på glas eller stor emballage 

Bisygdomsudvalg 

Udvalget er ansvarligt for at foreningens bifamilier bliver synet og at de nødvendig forebyggende 

foranstaltninger gennemføres med rettidig omhu. 

Udvalget er ansvarligt for at der tilbydes og blandes syre til de medlemmer af foreningen, som ønsker syre 

til behandling af egne bier op til ti bifamilier. 

Indkøbsudvalg 

Udvalget er ansvarligt for at der organiseres fælles indkøb af honningglas, foder og lignende, som tilbydes 

til foreningens medlemmer til netto priser. 

Aktivitetsudvalg 

Udvalget er ansvarligt for at der løbende arrangeres medlemsaktiviteter spredt over året 

Udvalget er ansvarligt for at arrangementerne planlægges og annonceres i god tid  

 

Infoudvalg 

Udvalget er ansvarligt for foreningens hjemmeside og Facebook gruppe 

Udvalget skal have særlig fokus på arrangementer og møder med henblik på at få dem optaget i 

lokalpresse/dagspresse 

 

Ad hoc-udvalg 

Bestyrelsen kan løbende oprette og nedlægge ad hoc-udvalg til løsning af enkeltstående opgaver som f.eks. 

En gruppe til udarbejdelse af materiale, der kan bruges, når vi laver oplæg i skoleklasser. Det kan f.eks. 

bestå af en færdig kasse, hvor alt nødvendigt udstyr er samlet, så det er lige til at gå til. Vær f.eks. 

opmærksom på ”Skoven i skolen.dk” hvor der findes god inspiration 

 

 



 

Bilag 8 

Begynderkursus 2022  

Hammel og Omegns biavlerforening afholder kursus i biavl for begyndere 

Den teoretiske del 

Den teoretiske del af kurset foregår i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern kl. 19-22.  

Tirsdag den 8. marts, tirsdag den 15. marts, tirsdag den 23. marts og torsdag den 31. marts og afsluttende 

tirsdag den 16. august. I pausen serveres der Kaffe og franskbrød med forskellige typer honning. 

Der undervises i bisamfundets sammensætning, biernes livscyklus, årets gang i bigården, indretning og 

placering af bigården, biernes sygdomme, honninghøst og honningbehandling, fodring og indvintring og 

biavlerens redskaber.  

Den praktiske undervisning 

Den praktiske del foregår i skolebigården ved Klintholm. Vadstedvej 110, 8450 Hammel, alle dage kl. 

19.00. Vi underviser hver tiende dag skiftende mellem mandage og torsdage. 

Datoer: 28. april, 9. maj, 19. maj, 30. maj, 9. juni, 20. juni, 30. juni,11. juli, 21. juli, 01. august, 11. august og 

22. august. 

Der er dog tre praktiske undervisningsgange som falder uden for. Den første er torsdag den 21. april, som 

er en materiel aften, hvor i får gennemgået, hvordan materiellet klargøres til sæsonen f.eks at smelte voks i 

rammer. 

 Den anden er en aften, hvor i lærer, hvordan honningen høstes og klargøres til opbevaring i stor emballage 

eller på glas. Normalt slynger eller presser vi vokstavlerne med honning medio juni og primo august. 

Datoerne følger en gang i juni og juli/august. 

Til slut følger en særlig plan for indvintring, fodring og syrebehandling 

Aftenerne forløber i store træk med et teoretisk oplæg om, hvad der rent praktisk skal gøres under 

gennemgangen af bifamilierne, og afsluttes med en hyggelig snak om aftenens oplevelser og besvarelse af 

spørgsmål over en kop kaffe og en honningmad. 

Tilmelding og kursusgebyr 

Tilmelding senest den 1. marts 2022 til: Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 2321 8994, med 

oplysning om navn, adresse mail og tlf. nr. Sig til hvis ikke oplysningerne må skrives på en deltagerliste, som 

mailto:fjeldstedpoul@gmail.com


sendes til alle deltagere. Der kan optages 15 begyndere på holdet, som optages efter først til mølle-

princippet   

Tilmeldte vil modtage endeligt program med flere oplysninger. Kursusgebyr i alt kr. 600. Kontonummer 

oplyses ved bekræftelse på tilmeldingen 

Med venlig hilsen Poul Fjeldsted og Kursuslederne Susanne Bengtson, Gert Pedersen Aamand og Per 

Bengtson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 9 

 

 

Fastsættelse af kontingent til Hammel og Omegns 

Biavlerforening for 2023 

 

Medlemmer af Danmarks Biavlerforening via 

HOB betaler for år 2023 kr. 75 (opkræves af DBF) 

Alle i samme husstand, som et medlem af 

Danmarks Biavlerforening via HOB, betaler for år 

2023 kr. 75. (opkræves af DBF)  

Alle øvrige lokalforeningsmedlemmer betaler for 

2023 kr. 200. (opkræves af HOB) 

 

 

      

       



 

 

Bilag 10 

 

 

            Budget 2022   

  Indtægter Udgifter 

 1 - Skolebigård 2.500,00 10.000,00 

 2 - Bikaffe   2.800,00 

 3 - Begynderkursus 7.200,00 3.000,00 

 4 - Arrangementer 2.000,00 2.000,00 

 5 - Møder   2.500,00 

 6 - Honning/glas 13.000,00 1.500,00 

 7 - Web   1.000,00 

 8 - Netbank   1.300,00 

 9 - Kontor   500,00 

10 - Kontingent HOB 8.000,00   

 11 - Gaver mm.   500,00 

 12 - Soc.Arrangeme   5.000,00 

 Total 32.700,00 30.100,00 
 

  

Budget 2022 2.600,00   
 

  

 



 

 

Bilag 11 

         Vedtægt for Hammel og Omegns Biavlerforening 

   §1 Navn 
Foreningens navn er Hammel og Omegns Biavlerforening. 
    

§2 Formål 
Foreningens formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der 
skal virke for biavlens fremme. Foreningen er tilsluttet Danmarks biavlerforening. 
 
   §3 Medlemskab 
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål. 
 
   §4 Eksklusion 
Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesser, kan af bestyrelsen 
ekskluderes. Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling. 
 
   §5 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af 
februar måned.  
Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med en stemme. 
Generalforsamlingen indvarsles senest en måned før den afholdes. Forslag der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når ¾ af 
medlemmerne forlanger det. 
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 
  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 Valg af formand 
8 Valg af bestyrelse og suppleant 
9 Valg af revisor 
10 Eventuelt 



Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 
Afstemninger afholdes skriftlig, blot et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. 
Formanden betragtes som det direkte forbindelsesled mellem Hammel og omegns Biavlerforening 
og Danmarks biavlerforening. 
Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende med Danmarks Biavlerforening. 
Til ændringer i vedtægternes kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. 
Foreningen kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende 
generalforsamlinger, der holdes med mindst en måneds mellemrum. 

 
   §6 Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt formanden. Formanden 
vælges for et år ad gangen og bestyrelsesmedlemmer for en 
toårig periode med 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige 
år. 
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær. 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Bestyrelsen holder møde når formanden finder det fornødent, 
eller når fire bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 
Bestyrelsesmødet indvarsles med otte dages varsel. Bestyrelsen 
er beslutningsdygtig, når en mere end halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne er mødt. Ved stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende. Nærværende love træder i 
kraft den 1. oktober 1979. 
   §7 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 1979. 
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 31. januar 1992, 
den 28. januar 2016, den 27. maj 2021 og den 26. januar 2022. 
 
 
 

 
 



Bilag 12 
 

 

Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) 

  

8 Valg af formand 

På valg er: Poul Fjeldsted – modtager genvalg 

 

9 valg af bestyrelse og suppleant 

På valg er:  Carsten Madsen– modtager ikke genvalg  

Marie Behrens– modtager genvalg 

                             Suppleant  

       Freddy Kristensen – modtager genvalg     

        

10 valg af revisor 

På valg er: Torben Schønau– modtager genvalg 

 
 



 


