Sidepapir til HOB’s udvalgsstruktur, hvor emner fra medlemsmødet vedr. ny struktur deles op i forhold til de nye
udvalg.

De vigtigste udsagn fra medlemsmødet er (i kursiv og indrykket) sat ind under den eller de udvalg, hvor de særligt
har hjemme.
Den ansvarlige for det enkelte udvalg sørger for at udvalget forholder sig til punkterne fra mødet. Punkterne skal
prioriteres og vurderes og samarbejdes den sædvanlige praksis og med evt. nye ideer. Udvalgene kommer med en
status på deres planer og aktiviteter ved hvert bestyrelsesmøde.

Udvalg til pasning af bierne i skolebigården
Ansvarlig: Poul F
Bemanding:
Instruktører, Susanne, Gert, Per. – Bisygdom, Flemming. - Syre, Freddy
Arbejde for, at endnu flere af vores medlemmer uddanner sig til kyndige biavlere. Vigtigt at mange af
os kender til tegnene på bisygdomme og kan syne bier. Det vil lette presset på vores biinspektør, som i
øjeblikket er rundt for at syne rigtig mange familier i løbet af en sæson.
Lave et kort fagligt indhold (et oplæg på max 10) i forbindelse med bikaffen.
Samle spørgsmål fra det praktiske arbejde sammen og gennemgå i forbindelse med kaffen.
Eksperimentere mere i skolebigården med forskellige måder at gøre tingene på. En eller flere kunne
nørde ned i detaljerne, og dele det med os andre.
Det er krævende at være dem der hver 10. dag hele sæsonen skal være til stede i skolebigården.
Bierne skal passes.
F.eks. lave en gruppe på 5 personer der deler ansvaret for at stå for bigården.
Der skal arbejdes med strukturen for arbejdet i bigården.
1 kunne være ansvarlig for at danne småfamilier, en anden for varroa behandling osv.
Aflæggere skal fylde mere i skolebigården – gennemgå forskellige metoder – simple og mere
avancerede.
Det er vigtigt at få sat nogle projekter i gang – det smitter.
Vi skal inddrage flere og lade flere få et ansvar.
Dronningeavl – lynkursus
Dronning indespærring – varroamidebekæmpelse
Turbokurser – f.eks. 3 tema aftener, hvor emnet kunne være bisygdomme eller køb/salg af biprodukter

Udvalg til begynderundervisning
Ansvarlig: Susanne
Bemanding: Gert og Per
Tydeliggøre overfor medlemmerne og måske især de nye medlemmer, hvad det vil sige at være
medlem af HOB. Vi har brug for at flere tager et ansvar for de mange praktiske opgaver der er i
foreningen og i højere grad tager del i f.eks. slyngning og honningbehandling.
Der har manglet kontinuitet i begynderundervisningen i år, men det har også vist nogle nye
muligheder. Godt med at begynderne møder ½ time før den almindelige skolebigård, men der skal
være mere klarhed over, om de skal begynde at gennemgå bifamilierne eller vente til efter det samlede
oplæg for aftenens arbejde.
Lave 1 til 1 biavl. Danne par af begynderne.
Have en partner, en social mentor.
Få flere undervisere ind på de forskellige moduler.
Sætte begynderne på faste stader.
I Århus er begynderne delt ind i grupper omkring et enkelt stade.
Det skal fremgå af undervisningen, at deltagelse i honningslyngning og honningbearbejdning er en del
af uddannelsen. Begynderne skal forstå, at foreningen har brug for at de er aktive og tager et
medansvar for arbejdsopgaverne.
Skolebigårdsudvalg
Ansvarlig: Kate
Bemanding: Anette og Carl Åge. – Græsslåning, Kasper
Det fungerer godt med bikaffen efter skolebigårdsaftenerne, men der er fortsat mange, som ikke
kommer med ind til kaffen. Hvordan får vi begynderne til at få lyst til at deltage i dette.
Hyggeligt, når der sommetider er børn med i skolebigården.
Vi skal inddrage flere og lade flere få et ansvar.
Materieludvalg
Ansvarlig: Carsten
Bemanding: Freddy, Brian. - Udlån af slynge, Henrik. - Udlån af Presse, Bjarne. - Fælles indkøb, Kasper
Lave en form for indkøbsforening. F.eks. fælles indkøb af sukker eller honningglas. Det vil være med til
at give en større følelse af fællesskab i foreningen. Lægge ud på facebook, når man ser et godt tilbud.
Udvalg til slyngning og presning af honning
Ansvarlig: Paul M
Bemanding: Carl Åge, Marie og Carsten. - Honning depot, Bjarne
Vi skal inddrage flere og lade flere få et ansvar.

Udvalg for faglige og sociale arrangementer
Ansvarlig: Marie
Bemanding: Carl Åge, Paul M, Anette
Tema aftener
Åben bigård, hvor vi kan komme hjem og besøge et medlem, som har lyst til at vise sin biavl frem.
Fælles arrangementer med nabo biavlerforeninger.
Turbokurser – f.eks. 3 tema aftener, hvor emnet kunne være bisygdomme eller køb/salg af biprodukter
Mjødkursus – evt. i samarbejde med Danish outdoor.
Honningøl kursus - evt. i samarbejde med Danish outdoor.
Sommergrillfest med lam eller grillet fisk eller…
Sommerudflugt, gerne til danske øer.
Honning i madlavning – kursus
Vintersløjd
Dronningeavl – lynkursus
Dronning indespærring – varroamidebekæmpelse
Lave en familiedag i foreningen, hvor ægtefæller og børn kan komme med og få et indblik i
foreningens arbejde.
Vigtigt at få meldt ud med arrangementer i god tid og få talt arrangementerne op. Få fortalt, hvad der
er af bifagligt indhold i møder og udflugter.
Folk kommer til spændende arrangementer!
Vi skal inddrage flere og lade flere få et ansvar.
Udvalg for presse og PR
Ansvarlig: Paul M
Bemanding:
Markedsføre os selv mere. ”der sker ingenting medmindre man markedsfører” Evt. skal vi have en
åben Facebookside - en reklamesøjle.
Komme i Lokalavisen, Favrskov – evt. skal vi selv skrive artikel og tage billeder.

Ad hoc grupper kan nedsættes ved behov. Ved medlemsmødet blev der foreslået følgende:
Nedsætte en gruppe, som udarbejder et materiale, der kan bruges, når vi laver oplæg i skoleklasser.
Lave en færdig kasse, hvor alt nødvendigt materiale er samlet, så det er nemt at gå til. OBS på Skoven
i skolen.dk, hvor der findes god inspiration.

