
Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og omegns Biavlerforening 

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00  

Mødet blev holdt i foreningens lokale på Klintholm 

Tilstede: Poul Fjelsted, Kate Hansen, Freddy Kristensen, Anette Christensen, Carl Aage Jakobsen, 

Marie Behrens, Paul Mikkelsen 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af referat af 10. januar 2022  

Referatet blev godkendt 

2.  Meddelelser fra formanden 

DBF har besluttet, at aftalen om at 2 bestyrelsesmedlemmer kan komme gratis afsted til 

biavlskonferencen om lørdagen er afskaffet. 

Carsten har lavet forarbejdet til årets sommerudflugt, som går til bigården Solens Hjerte på Fyn og 

afleveret materialet til Poul. 

Helge Kromann (tidligere formand i HOB) har spurgt om vi vil deltage ved åbningen af Landbrugsmuseet i 

Silkeborg søndag den 1. maj. Poul F melder tilbage, at det vil vi gerne. 

Der er indkaldt til generalforsamling i DBF på Dalum Landbrugsskole. Poul F deltager. 

3.  Meddelelser fra bestyrelsen 

Intet 

4.  Regnskab og medlems status 

Paul M gennemgik regnskabet  

D. 22-2-22 er der 67 medlemmer af DBF/HOB og 21 lokalforeningsmedlemmer. 

Der er 6 tilmeldt begynderkurset. 

5.  Bestyrelsens konstituering jf. vedtægtens §6:   Næstformand, Kasserer, Sekretær.  

Carl Aage er valgt som næstformand 

Paul M er genvalgt som kasserer 

Marie er genvalgt som sekretær 

6.  Forretningsordenen inkl. bilag 1 og 2 evalueres/justeres 

Forretningsordenen blev gennemgået og tilrettet 



Der var en diskussion om, hvor meget bestyrelsen skal understøtte deltagelse på biavlskonferencen, 

nu hvor DBF har ændret sine regler. 

Det blev besluttet, at 3 fra bestyrelsen og 3 instruktører kan deltage med et tilskud på 500 kr. 

Desuden kan 2 medlemmer uden for bestyrelsen få et tilskud på 200 kr. 

7.  Udvalgsstrukturen besluttes og bemandes.  

Blandt andet med det formål at gøre det mere tillokkende for flere medlemmer at deltage i arbejdet, har 

der det sidste halve år været en proces i gang i bestyrelsen og på medlemsmøder for at få udviklet en 

mere hensigtsmæssig organisering og ansvarsfordeling af HOB’s arbejdsopgaver. På bestyrelsesmødet 

den 29. november blev det besluttet at udarbejde en ny udvalgsstruktur og dette blev fremlagt på 

generalforsamlingen.  

Den nye struktur blev igen diskuteret på dette bestyrelsesmøde og i dagene efter mødet og Poul F har 

nu tilrettet igen. Mængden af udvalg er blevet reduceret, og forslag til ny struktur ser nu således ud: 

 

Udvalg til pasning af bierne i skolebigården 

Ansvarlig: Poul F  

Bemanding:  Instruktører, Susanne, Gert, Per. – Bisygdomme, Flemming. -  Syre, Freddy  

Sikre at bierne passes efter de almindelige forskrifter jf. DBF.  

Planlægge den enkelte skolebigårds aftener inkl. antal instruktører og emner med særligt fokus 

Sikre at foreningens bifamilier bliver synet og at de nødvendige forebyggende tiltag gennemføres 

Sikre at der blandes syre til skolebigårdens bifamilier og til foreningens medlemmer, som ønsker syre til 

behandling af egne bier op til ti bifamilier  

HUSK at koordinerer arbejdet med berørte udvalg. 

 

Udvalg til begynderundervisning 

Ansvarlig: Susanne 

Bemanding: Gert og Per 

Planlægger og markedsfører årets begynderuddannelse 

Planlægger og udvikler selv uddannelsesforløbene jf. DBF`s materiale. 

Arrangerer og gennemfører både den teoretiske og praktiske uddannelse af begynderne 

HUSK at koordinere arbejdet med berørte udvalg.  

 



Skolebigårdsudvalg 

Ansvarlig: Kate 

Bemanding: Anette og Carl Åge. – Græsslåning, Kasper 

Sikrer vedligeholdelse af bigården, græsslåning mv 

Sikrer forplejning, bi-kaffe mv efter hver skolebigårdsaften 

Sikrer, at lokalerne forlades i samme ryddelig stand som vi modtog dem 

Koordinerer henvendelser til HOB om afhentning af sværme, Kate 

HUSK at koordinerer arbejdet med berørte udvalg.   

 

Materieludvalg 

Ansvarlig: Carsten 

Bemanding: Freddy, Brian. - Udlån af slynge, Henrik. - Udlån af Presse, Bjarne. - Fælles indkøb, Kasper  

Sikrer indkøb og vedligeholdelse af alt materiel i skolebigården/containeren 

Sikrer alt nødvendigt materiel til de enkelte skolebigårds-arrangementer  

Sikrer oprydning- og organisering af materiel i containeren. 

Planlægger at der organiseres fælles indkøb af honningglas, foder og lignende, som tilbydes til foreningens 

medlemmer til netto priser. - Kasper 

HUSK at koordinere arbejdet med berørte udvalg. 

 

Udvalg til slyngning og presning af honning 

Ansvarlig: Paul M 

Bemanding: Carl Åge, Marie og Carsten. -  Honning depot, Bjarne  

Planlægge og gennemføre de årlige slyngninger og presninger af honning. 

Sikrer alt udstyr til hele processen slyngning/presning sining/røring/tapning 

Sikrer indkøb af alt afdækningsmateriale og at lokalerne afleveres som vi modtog dem 

Sikrer hvem der tager sig af den sidste del af processen, røring og tapning som foretages efterfølgende  

Sikre forsvarlig opbevaring af honning på glas og stor emballage. - Bjarne 

HUSK at koordinerer arbejdet med berørte udvalg.  



 

Udvalg for faglige og sociale arrangementer 

Ansvarlig: Marie 

Bemanding: Carl Åge, Paul M, Anette 

Udvalget skal planlægge og koordinere årets arrangementer og have særligt fokus på: 

• Planlægning og afvikling af aftenmøder, foredrag og temadage med fagligt indhold for foreningens 

medlemmer, evt. i samarbejde med naboforeninger. Eksempelvis sensorikkursus, 

honningbedømmelse, mjødkursus, bigårdsbesøg, bisløjd, foredrag. 

• Planlægning og afvikling af arrangementer i lokalsamfundet, hvor fokus er at udbrede kendskabet til 

bierne og biernes produkter, samt at sælge foreningens honning. Eksempelvis honning- og 

jordbærdage, markedsdage, skovens dag. Udvalget skal forholde sig til anmodninger fra f.eks. 

kommuner, skoler eller andre foreninger, som ønsker HOB`s deltagelse i arrangemeter. 

• Planlægning af 2-3 årlige arrangementer af mere social karakter for at inddrage medlemmer og 

deres familier i fællesskabet. Eksempelvis grillaften og sommerudflugt. 

Udvalget kan helt eller delvist overlade planlægning og gennemførelse af det enkelte arrangement til andre.  

HUSK at koordinere arbejdet med berørte udvalg og arbejdsgrupper 

 

Udvalg for presse og PR 

Ansvarlig: Paul M 

Bemanding: 

Vedligeholde og opdatere foreningens hjemmeside og facebook gruppe 

Udsende pressemeddelelser til lokale aviser om foreningens aktiviteter 

Fokus på arrangementer og møder med henblik på at få dem optaget i lokalpresse/dagspresse 

HUSK at koordinere arbejdet med berørte udvalg og arbejdsgrupper 

Udover de navne, der allerede er sat på, er der behov for at flere medlemmer melder sig til 

arbejdsgrupperne. Der er bl.a. brug for flere hænder i Udvalg til slyngning og presning af honning, Udvalg 

for faglige og sociale arrangementer, Udvalg for presse og PR. 

Det blev besluttet, at Marie udarbejder et sidepapir til udvalgsstrukturen. Her skal emner fra det gamle 

referat fra medlemsmødet vedr. ny struktur deles op i forhold til de nye udvalg. Marie får som 

projektansvarlig et særligt ansvar for at vi holder fast i og udvikler den nye udvalgsstruktur. 

 

 



8.  Eventuelle arbejdsgrupper bemandes - udgår, da det er behandlet under pkt. 7 

 

9.  Lokale koordinatorer i forhold til DBF, udpeges 

 

Koordinator for nye biavlere: Susanne 

Koordinator for aktiviteter og fastholdelse: Marie 

Koordinator for biernes produkter: Carl Aage 

Koordinator for biavlsinteresser: Anette 

Koordinator for Presse og PR: Paul M 

Koordinator for Bisygdomme: Poul F 

 

10.  Privatlivspolitik for HOB evalueres 

Gennemgået og småfejl blev rettet 

 

11.  Årets mødekalender: 

 Bestyrelsesmøder: Ma 16. maj, ma 26. sept., ma 9. jan. 2023. Generalforsamling afholdes mandag den 

23-01-2023 

 

12.  Skolebigården Klintholm  

Bifamilierne ser ud til at have klaret sig godt igennem vinteren. Bestyrelsen fastholder ønsket om at 

begrænse antallet af bifamilier til 8. 

 

13.  Begynderkursus 2022 

Der er kun 6 tilmeldt begynderkurset. Vi forsøger at annoncere via sociale medier + i lokale aviser. DBF 

giver tilskud til annoncering. (senere er der tilmeldt to, så holdet blev på 8 deltagere) 

14.  Evaluering af foredrag: ”Hvad er op og ned i diskussionen om konkurrencen mellem honningbier og 

de vilde bier. Og hvad kan bierne fortælle os om forurening med pesticider”. V/ konsulent Ole 

Kilpinen DBF.   

Der var godt fremmøde. Ole Kilpinen gjorde det godt og det var fint at få nyheder fra DBF. 

 

 



15.  Kommende arrangementer, sommerhalvåret besluttes. Vinterhalvåret drøftes. 

Vi arbejder på at arrangere Åben Bisgård hos Nicolai til sommer. Og en sommerudflugt til Odense se 

ovenfor under punkt 1. Yderligere forslag vil komme til når det nye udvalg bliver endeligt bemandet. 

 

16.  Evt. 

Kate indkøber ny termokande til tevand 

17.  Aktivitetsliste 

Vedlægges  

Næste møde: 16. maj 2022  

Referent: Marie 


