
 

 

Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) 

Generalforsamling den 26. januar 2022 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter 

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. Forslag til vedtægtsændringer 

8. Valg af formand 

9. Valg af bestyrelse og suppleant 

10. Valg af revisor 

11. Eventuelt 

Formanden bød velkommen til endnu en ”Corona” generalforsamling denne gang dog til tiden jf. 

vedtægterne. Det er jo ikke mere end ¾ år siden vi holdt 2021 generalforsamlingen stærkt forsinket.   I 

aften har vi et fremmøde på 15 medlemmer, som er noget mindre end vi plejer, men både ”Corona” og 

håndbold er nogle hårde modstandere. 

1 Valg af dirigent 

Som dirigent foreslog bestyrelsen Bjørk Jeppsson, som blev valgt til at lede mødets forhandlinger 

2 Bestyrelsens beretning 

Vi var lidt udfordrede i starten af bi-året på grund af ”Corona” forsamlingsforbud. Den teoretiske del af 

begynderkurset blev udskudt til maj juni. Vi kom lidt forsinket i gang med udvintringen. Den 29. april kunne 

vi dog igen samles i skolebigården. Vi slog et par familier sammen og solgte fire bifamilier, så vi nåede ned 

på 8 familier som var bestyrelsens mål. Foråret begyndte meget køligt, men ultimo maj blev det varmere. Vi 

fik en rigtig fornuftig forårshonning høst, hvorimod sommerhøsten var noget mindre. Vi indvintrede de otte 

produktionsfamilier og to småfamilier. Alle levede da vi behandlede med oxalsyre primo december.  

Hammel og Omegns Biavlerforening havde pr. 31. december 2021 69 medlemmer, som var medlem af 

Danmarks Biavlerforening (DBF). Det er 2 færre end på samme tidspunkt et år tidligere. Endvidere havde vi 

21 lokalforeningsmedlemmer en stigning på 1 medlem. Det betyder et samlet medlemstal i HOB på 90 

medlemmer og 7 begyndere ved udgangen af 2021. (Bilag 2) 

DBF Har meddelt at 67 indtil nu har betalt kontingent for 2022. 2 har meldt sig ud af DBF og 1 har ikke 

betalt kontingent. Til gengæld har vi fået et nyt medlem i denne måned. Vi har endnu ikke det endelige tal 

for lokalforeningsmedlemmer i 2022.  



 

 

HOB`S bestyrelse har siden sidste generalforsamling afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder og et 

ekstraordinært bestyrelsesmøde.  Alle afholdt i vore lokaler på Klintholm. Vi har udsendt 2 nyhedsbreve og 

løbende orienteret via hjemmesiden og Facebook. I 2021 har vi gennemført 12 arrangementer: 

Begynderkursus i biavl / ved Susanne og Bjørk. 

18. juni. Begyndere og medlemmer slynger- og presser honning  

19. juni. Honning & jordbærdag hos Rema 1000 i Sabro  

20. juni. Honning& Jordbærdag hos Spar i Gjern.  

10. juli. Grill-fest med helstegt lam 

16. august. Begyndere og medlemmer slynger sommerhonning  

14. august. Udflugt til ”Bigården mellem hav og hede” 

23. august. Myresyrebehandling og udlevering af myresyre 

12. september. Naturens dag i Farre ved Hammel 

01. november. Udviklingsmøde 

22. november. Den store praleaften, med honning og andre biprodukter 

11. december. Oxalsyrebehandling og udlevering af oxalsyre 

Herudover har vi været i skolebigården hver tiende dag fra den 29. april til den 23. august. Plus 4 gange 

myresyre i september og efterfølgende slutfodring. Hertil skal så lægges alt det løse med at hente og bringe 

tavler og voks. Holde orden i containeren, på skolebigårdspladsen og vejen dertil. Opgaverne er primært 

løst af arbejdsgrupperne (Bilag 3). Men mange andre medlemmer har også bidraget.   

Skolebigården 

Skolebigården er vores største aktiv. Vi har en virkelig god placering på Klintholm. Der er læ, sol og rigtig 

fornuftige trækkilder. I 2021 har vi bevæget os fra 12 til 8 bifamilier, for senere at lave 2 småfamilier, så vi 

endte med at indvintre disse 8 plus 2 små-familier.      

Igen i 2021 har vi haft flere besøg af Bisygdomsinspektør Niels Rasmussen. Det er rigtig godt at Niels 

besøger os. Det er altid nemmere at henvende sig til en person man kender, selv om vi selvfølgelig alle 

håber på, at vi ikke får brug for besøg af bisygdomsinspektøren. 

2021 blev det sjette hele år med en aftale med kommunen om brug af Lokalerne på Klintholm. Det betyder, 

at vi har haft en hel container til rådighed til vores materiel. At vi har haft adgang til værkstedet, så vi kan 

vedligeholde vores materiel og undervise vores begyndere i f.eks. at lægge voks i rammer. 

At vi har haft rigtig stor glæde af container og værksted skyldes i høj grad, at vi har to ”Ole opfindere” 

Carsten og Freddy, de kan blive ved med at forbedre containerens indretning – tak for det. 



 

 

Det er et kæmpe aktiv, at vi kan afslutte vores skolebigårds aftener indendørs, med kaffe og honning 

smagsprøver. I den forbindelse skylder vi forplejningsgruppen Kate, Marie og Per en stor tak for det store 

arbejde med altid at holde kaffe på kanden og købe brød mm. Aftalen indeholder også en del praktiske 

forhold som nøgler, oprydning efter brug, kaffebrygning og service.  At det normalt har fungeret så godt 

skyldes ikke mindst samarbejdet med Jesper som er uddannet biavler og lærer på stedet. Men desværre gik 

noget galt en gang i sommer, hvor nogle lærere havde klaget til Jesper over oprydningen. Jesper bad om et 

møde med bestyrelsen for at afstemme kravene til os i forhold til oprydning mv. Nu er det så op til os at 

leve helt op til skolens forventninger til os. Tak til Jesper for samarbejdet.  

Begynderundervisning 

I 2021 har Bjørk og Susanne stået for begynderundervisningen med 15 deltagere.  Den teoretiske del blev 

dog udskudt til juni /august. Den praktiske del tog sin begyndelse ultimo april måned. Endvidere mødte 

begynderne kl. 18.30 i maj og juni. Det gav dem lidt mere ro i den praktiske undervisning inden alle vi andre 

kom larmende. 

Hjemmesiden 

Foreningens hjemmeside fungerer stadig rigtig godt.  Nyhedsbrevene, referater og andre informationer 

myldrer frem på skærmen, så snart Paul M modtager materialet.  

Paul M bestyrer endvidere den lukkede Facebook gruppe, som kun kan bruges af medlemmer af HOB, som 

har tilmeldt sig gruppen. Her har i mulighed for erfaringsudveksling om jeres daglige biavlsarbejde. Tak til 

Paul for det store arbejde.  

Bi Hotel Scandic 

Siden 2017 har Bjørk og Torben drevet Bi Hotel Scandic med 4-6 bifamilier. Det går ud på at gøre Hotel 

Scandic i Silkeborg selvforsynende med honning til madlavning og salg til hotelgæsterne. Da også dette 

hotel har været lukket på grund af Corona har de nu så meget honning på lager at direktøren på et 

tidspunkt meddelt at de ikke kunne aftage mere foreløbig. Senest har direktøren igen vist lidt interesse for 

bi projektet 

Udviklingsmøde 

Referatet fra udviklingsmødet, kan læses i sin helhed på hjemmesiden. Et lille uddrag af Maries referat: Jeg 

citerer 

”Vi er en forening i 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. Aktiviteterne i løbet af året kører i et meget fast mønster og det er stort set den 

samme 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”. Citat slut 



 

 

Det var et godt møde med rigtig mange gode forslag. Bestyrelsen holdt efterfølgende et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde og besluttede, at hvis størstedelen af de mange forslag skal blive til noget, vil det først og 

fremmest kræve at vi ikke tror det kan gøres i et hug, men at vi igangsætter en proces, hvor næste step er 

en ændret udvalgsstruktur, som jeg vil præsentere for jer under punkt 4. - Bestyrelsens forslag og planer for 

det kommende år.    

Den store praleaften 

Bestyrelsen havde besluttet, at der igen skulle holdes et sensorikkursus med efterfølgende 

honningsmagnings konkurrence. Den gruppe der tidligere havde påtaget sig opgaven Marie, Carsten og 

Paul M. besluttede undervejs i planlægningen at ændre det til ”Den store praleaften” hvori der indgik alle 

mulige biprodukter og kun med den begrænsning som medlemmernes fantasi eller mangel på samme ville 

sætte. Det blev en rigtig fin og lærerig aften. Det kan tages som et lille eksempel på, hvordan et 

udvalgsarbejde kan udvikle en opgave i en kreativ retning. Gruppen der skal løse en opgave kan jo også 

indeholde deltagere udenfor bestyrelsen, som vi lægger op til i den nye udvalgsstruktur.  

DBF`s Biavlskonference 

DBF har en flerårig tradition for hvert år i marts at afholde en to dages konference med flere bifaglige 

emner på dagsordenen.  

” For hver påbegyndt 50 medlemmer, kan lokalforeningernes instruktører og sygdomskoordinatorer få en 

gratis deltager med på biavlskonferencen om lørdagen. Med det nuværende antal medlemmer 69 har HOB 

to gratis pladser. 

Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsesmedlemmer, der ikke får en gratis plads om lørdagen, kan få et 

tilskud på 200 kr., uanset deltagelse en eller to dage. 

Ligeledes har bestyrelsen besluttet, at to medlemmer af HOB kan få et tilskud på 200 kr. uanset deltagelse 

en eller to dage. Denne mulighed for tilskud annonceres hvert år i januar måned på hjemmesiden. Tildeling 

sker efter først til mølle princippet. 

Danmarks biavlerforening 

For anden gang i de år jeg har været formand, har jeg kun deltaget i ét fysisk møde i hele 2021, nemlig 

lokalforsamlingsseminaret i oktober. Selv generalforsamlingen i DBF blev afholdt som webinar.  

Bestyrelsesarbejdet 

Til slut vil jeg sige om bestyrelsesarbejdet, at jeg synes det har fungeret rigtig godt. Vores muligheder for 

aktiviteter i lokalerne på Klintholm har selvfølgelig også udfordret det enkelte bestyrelsesmedlem. Men i 

har løst opgaverne til fulde.   

Mange tak for samarbejdet i bestyrelsen. Og tak for samarbejdet med alle medlemmerne i HOB. 

Skal vi lige se hvem bestyrelsen er: 



 

 

Næstformand Carsten Madsen, kasserer, webmaster og Facebook bestyrer Paul Mikkelsen, sekretær Marie 

Behrens og bestyrelsesmedlem Kate Hansen. Suppleant Freddy Kristensen. 

Hermed overdrager jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens videre behandling. 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning med følgende kommentarer: 

Bjørk fortalte kort om Bi Hotel Scandic og kunne fortælle, at samarbejdet nu igen er velfungerende. 

Niels Rasmussen fortalte at der nu er en del kyndige biavlere i foreningen og at flere er på vej. Der er behov 

for at få en revideret liste på hjemmesiden, så opgaven med at syne bier bliver fordelt mellem flere af de 

kyndige biavlere. 

Der var ros til bestyrelsen for mange gode arrangementer. 

3 Fremlæggelse af regnskab 

Paul M gennemgik regnskabet (Bilag 4) 

Der er et overskud på næsten 10000 kr. hvilket bl.a. skyldes salg af bifamilier og salg af honning. 

Paul M gennemgik ligeledes kort Materialeopgørelsen (Bilag 5) 

Regnskabet blev godkendt. 

4 Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år 

Poul F gennemgik planerne for 2022 – bruttolisten (Bilag 6) og det foreløbige forslag til ny udvalgsstruktur 

(Bilag 7). Håbet er at flere medlemmer kan få et større ansvarsområde. Den nye bestyrelse arbejder videre 

med strukturen og får sat navne på de enkelte punkter. 

Desuden blev planen for begynderkursus 2022 gennemgået (Bilag 8) 

Bestyrelsens forslag og planer blev taget til efterretning med følgende kommentarer: 

Infoudvalget og Salg- og markedsføringsudvalget hænger meget sammen og kunne måske slås sammen. 

Der må gerne være endnu mere fokus på biernes produkter. 

Evt. vende tilbage til at honning jordbær dagen bliver en lørdag, hvor vi kan samles om både 

honningslyngning og smagsprøver/salg af honning. 

Besøge en mjødbrygger – vi har mindst én dygtig mjødbrygger i foreningen. 

Åben bigård på Klintholm for lokalbefolkningen. 

Lade os inspirere af, hvad andre lokalforeninger laver rundt om i landet og evt. samarbejde med 

nabolokalforeninger omkring arrangementer. 

5 Forslag fra medlemmerne 

Intet. 



 

 

6 Forslag til budget herunder kontingent 

Paul M gennemgik budgettet for 2022. (Bilag 9). 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2023. (Bilag 10) 

Budgettet og kontingentfastsættelsen blev godkendt. 

Susanne nævnte, at der er mulighed for at lokale banker vil sponsere konkrete indkøb eller arrangementer 

og opfordrede til at bestyrelsen overvejede at benytte sig af dette. 

7 Vedtægtsændring 

Bestyrelsen har ønsket at bestyrelsen udvides med 1 medlem. (Bilag 11) 

Vedtægtsændringen blev vedtaget med 15 stemmer for og ingen imod.  

8 Valg af formand 

Poul F blev genvalgt som foreningens formand med applaus. (Bilag 12) 

9 Valg af bestyrelse og suppleant 

(Bilag 12) 

Carsten Madsen er på valg og har ikke ønsket genvalg. 

Annette Christensen blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

Marie Behrens blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Valg af nyt medlem, jf. vedtægtsændringen: 

Carl Aage Jakobsen blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

Freddy Kristensen blev genvalgt som suppleant. 

10 Valg af revisor 

(Bilag 12) 

Torben Schønau blev genvalgt som revisor. 

11 Eventuelt 

Poul F rettede en stor tak til Carsten Madsen for mangeårigt medlemskab i bestyrelsen. Han har ydet en 

stor arbejdsindsats i bestyrelsen. Især skal fremhæves det utrættelige arbejde med at organisere og udvikle 

containeren, herunder at udvikle og fremstille de to trillebøre, som vi nu bruger til at transportere 

bimateriellet. Desuden har han stået for arrangementer i foreningen og hvert år arrangeret en spændende 

sommerudflugt. Heldigvis vil Carsten også fremover være et aktivt medlem af foreningen, men nu bare 

uden for bestyrelsen. 



 

 

Referent: Marie Behrens   


