
Referat fra Bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening

Mandag den 3. oktober 2022 kl. 19.00 

Mødet holdes i skolebigårdens lokaler på Klintholm

Tilstede: Poul Fjelsted, Kate Hansen, Freddy Kristensen, Anette Christensen, Carl Aage Jakobsen, 
Marie Behrens, Paul Mikkelsen

Dagsorden:

1 Godkendelse af referat af 23. maj 2022

Godkendt

2 Meddelelser fra formanden

Poul F har den 21.6.22 været på Fårvang skole, hvor han fortalte om bier og havde bier med.

HOB var med på Food Festivalen i Aarhus, hvor Gert, Marie og Poul var med til at bemande 
standen sammen med medlemmer fra andre østjyske biavlerforeninger. DBF havde en stand 
mellem 2 honningsælgere. Standen var rigtig godt besøgt.

Poul F har været på Aarhus Universitet i 2 dage. Her var der Vidensdeling om biernes biologi. 
Der blev præsenteret meget spændende ny viden, bl.a. om varroa. Materialet vil blive 
bearbejdet og lavet til undervisningsmateriale, som evt. kan bruges til en temadag/aften i 
foreningsregi. 

Der er Lokalforeningsseminar 5.11.22 i Eiby Hallen. Alle bestyrelsesmedlemmer er inviteret. 
Umiddelbart, er det kun Poul F, som deltager.

3 Meddelelser fra bestyrelsen

Intet

4 Regnskab og medlems status

Der har været nogle store udgifter, bl.a. sommerudflugten, hvor HOB betalte bussen og ny 
Hjemmeside. Saldo pr. 3.10.22 er 40.493.

Medlemsstatus 3.10.22 – 74 medlemmer, 22 lokalforeningsmedlemmer og 82 
Facebookmedlemmer.

5 Skolebigården Klintholm 

a) Status sæson 2022 



8 bifamilier, hvoraf 4 har nye dronninger fra dronningeavler og 2 har nye hjemmelavede 
dronninger.

b) Udlån af slynge 
Er gået godt i denne sæson

c) Udlån af honning presse
Er gået godt i denne sæson

d) Honningslyngning, juni og august
Der har været 2 fornuftige honningslyngninger, hvor mange medlemmer har været 
aktive. Det går bedre med at få dækket af, så der ikke bagefter er honning over det hele.

e) Containeren
Der er godt styr på containeren.

f) Andet
Anette foreslår, at vi investerer i rigtige krus og tallerkner, så vi nedbringer brugen af 
éngangsservice. Dette vedtages og Anette køber ind.

6 Evaluering af sommerens arrangementer 2022

Honning- og jordbærdag 18. juni hos Rema 1000 i Sabro, hvor der var et godt salg og 19. juni 
hos Spar Gjern, hvor der var mere tamt og knap så godt et salg.

 17. juni, A-klassen slynger honning. Poul og Freddy stod for dette. Eleverne var rigtig godt 
med og det kørte fint.

 13. august udflugt til bofællesskabet Solens hjerte på Fyn. Rigtig god tur til et fantastisk sted. 
En smuk have, en skøn frokost og meget engagerede beboere, som viste os deres sted. Gode 
bi snakke med Sofus og Lars. Det fungerede fint med den fælles bustur, som gav et godt 
fællesskab.

Musikfestival på Tagdækkervej, hvor Carsten solgte foreningens honning. Godt salg og god 
interesse.

7 Ny hjemmeside

Der er ved at blive lavet ny Hjemmeside. Begrundelsen er bl.a. at medlemslisten skal være 
mere sikker. Birgit Overgaard er gået ind i arbejdet sammen med Paul M og de har haft et 
samarbejde med et IT-firma, som har udviklet hjemmesiden. Det har været vigtigt, at alt det 
gamle materiale kom med over. Status er nu, at siden ser meget indbydende ud. Når alt er 
klar, kommer der en mail ud til medlemmerne med et medlemslogin. Der er et Facebook 
mærke, så man hurtigt kan komme videre. 

Birgit har lavet et stort arbejde og hun fortsætter heldigvis i arbejdsgruppen.

8 Foreningsarbejdet 2022-23

a) Bestyrelsen



b) Udvalgsstrukturen
Udvalgsstrukturen fungerer som et godt fundament for arbejdet i foreningen. Det skal 
dog fortsat udvikles. Til generalforsamlingen vil der blive korte oplæg fra tovholderne for 
de forskellige udvalg, som en del af den mundtlige beretning. OBS at oplæggene skal 
være nedskrevet af hensyn til referenten.

c) Begynderkursus
Det har fungeret rigtig godt i år med de 3 instruktører. Poul F evaluerer med 
instruktørerne.

d) Skolebigården 
Der efterspørges lidt mere indhold for de øvede biavlere.

9 Arrangement vinter 2022/23

6.10.22 Et kig ind i Mjødens Verden med brygmester Benny Præstegaard.

17-11.22 Den store Praleaften. Vi gentager arrangementet, som det kørte sidste år. Paul M 
og Marie er ansvarlige.

Mandag den 23.01.23 Generalforsamling.

Lørdag den 11-03-23 kl. 13.30 Foredrag af Hans Kolmos – ”Pas på bierne – de passer på dig”. 
Et oplæg om bier, ud fra foredragsholderens egen praksis. Vi inviterer naboforeningerne 
med. Vi kan evt. finde et andet emne til formiddagen og spise frokost sammen. Carl Åge er 
ansvarlig for arrangementet.

10 Begynderkursus 2023

Vi holder et begynderkursus med start i marts 23. Vi fortsætter den nuværende model, men 
udbygger den lidt.

11 Evt. 

Der trænger til oprydning i køkkenet. Pjecerne skal sorteres og kunne med fordel opbevares i 
køkkenskufferne. Kate vil starte op på dette.

12 Mødets aktivitetsliste.

Aktivitetsliste for 
bestyrelsen 3. okt. 2

Næste møde: mandag den 9. januar 2023 kl. 19.00

Referent: Marie


