
Referat fra Bestyrelsesmøde i Hammel og omegns Biavlerforening 

Onsdag den 23. maj 2022 kl. 19.00  

Mødet blev holdt i skolebigårdens lokaler Klintholm. 

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

Marie Behrens, Paul Mikkelsen 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af referat fra mødet den 23. februar 2022 

Referatet blev godkendt. 

2 Meddelelser fra formanden 

Poul F har været til generalforsamling i DBF. Referat kan ses i ”Tidsskrift for biavl.” Det kan 

nævnes, at der bliver en kontingentstigning på 15 kr. årligt og at DBF har søgt om at 

arrangere verdenskongressen Apimondia i 2025, i samarbejde med Sverige og Norge. 

Poul F har også deltaget i biavlskonferencen sammen med instruktørerne. Konferencen var 

præget af at der var et meget stort område til udstilling af biavlsmateriel. 

Poul F har deltaget for HOB ved åbningen af Landbrugsmuseet i Gjern og har fortalt om bier i 

en børnehave i Gjern. 

Desuden har Poul F solgt biavlsmateriale for en syg biavler kollega. 

3 Meddelelser fra bestyrelsen.  

Marie har deltaget for HOB ved Skovens da i Skjød, arrangeret af Favrskov Kommune. Det 

kunne være fint med en folder om HOB og vores begynderundervisning, som kunne gives til 

interesserede. Vi spørger Susanne om hun kan være behjælpelig med at lave en lille folder. 

Peter Poulsen har været på Præstemarkskolen i Søften og fortælle om bier og biavl for 150 

indskolingsbørn + forældre. 

Carl Åge har talt med Carsten fra OBC. De vil fremover ikke mere vaske foreningens rammer 

gratis, hvis ikke der er er opbakning om materielaftenerne i OBC. 

Anette: Carsten vil stå for honningsalg af foreningens honning på festivalen på 

Tagdækkervej. Vi har fortsat noget honning på spand, som han kan tage. 

4 Regnskab og medlemsstatus 

Paul M udleverede og gennemgik regnskabet. Der er lige nu et overskud på 12.00 kr. i år. 

Antal medlemmer af DBF – 69 og af HOB  - 22 



5 Udvalgsstrukturen 

a) status 

Der er bemanding på alle udvalgene og der bliver arbejdet i med emnerne 

b) udvikling 

Der kan fortsat være behov for at udvide udvalgene. Bl.a. Udvalget for Presse og PR. Her vil 

Poul M forsøge at få en makker til arbejdet. 

6 Hjemmesiden 

Der er behov for at udvikle hjemmesiden og Paul M har allerede været i dialog med 

forskellige ang. dette. Bestyrelsen vil nu mere konkret lægge følere ud for at få nogen til at 

udvikle siden for os. 

7 Begynderkurset 2022 

Der er kommet 2 nye begyndere med efter teoriundervisningen. 

Det fungerer fint at begynderne arbejder ved det samme stade i skolebigården og følger 

dette stade. De møder flittigt op og mange er også med inde til kaffen. Instruktørerne gør et 

godt stykke arbejde. 

8 Skolebigården Klintholm  

a) Containeren 

Der er styr på containeren! Det fungerede fint med voksilægningsaftenen. 

b) Bigården  

Kate efterspurgte, at det blev mere tydeligt, hvor de øvede biavlere skal gå hen, når der 

arbejdes i skolebigården. 

Kate efterspurgte mere viden om Greensticks, som omtales meget for tiden. Der kan være 

behov for en teoriaften om forskellige metoder til varroabekæmpelse. 

Marie efterspurgte, at skolebigårdsaftenerne blev speedet lidt op. F.eks. så man begynder at 

gå op til kaffen, når man er færdig med at gennemgå sin bifamilie i stedet for at blive og 

afvente at alle er færdige. 

9 Kommende arrangementer 

 Slyngning og presning af foreningens honning bliver den 9-6-2022 kl. 15.30 

 Poul F sætter bitømmere på 2 dage før. Kate griller pølser til de fremmødte. 

a) Honning & Jordbærdag 18 juni  



Gjern ved Spar købmanden – Poul 

Rema i Sabro - Carsten og Paul M (søndag den 19-6) 

b) Grill – arrangement. Marie tager kontakt til Bjørk. 

c) Åben bigård Poul tager kontakt til en mulig biavler. 

d) Udflugt til Odense. Carsten har lavet forarbejdet til dette arrangement. Marie overtager 

nu og tager kontakt til Lars Fischer i Odense. 

Vi beslutter, at HOB vil betale bustransporten. 

e) Vinterhalvåret 2022/23 

Et emne som Apiterapi kunne være relevant 

Næste års foredragsholder kunne være Hans Jørgen Kolmos, som vi før har forsøgt at få 

fat i. 

Udvalget for faglige og sociale arrangementer går videre med dette. 

10 Evt. 

Gjern Natur kommer på besøg med 2 hold i skolebigården den 24-5. Poul F, Flemming og 

Kate står for arrangementet. 

11 Aktivitetslisten 

Aktivitetsliste for 

bestyrelsen 23. maj 2022.docx
 

Næste møde: 26. september 2022 

Referent – Marie Behrens 


