
Bilag 2 til forretningsordenen

Udvalgsstruktur for HOB

Udvalg til pasning af bierne i skolebigården

Ansvarlig: Poul F

Bemanding:

Instruktører, Susanne, Gert, Per. Behov for en eller to instruktører til 2. og 3. års begyndere og mere erfarne

biavlere – Bisygdom, Flemming. -  Syre, Freddy. - Varroa strategi, Just. – småfamilier, Svenn

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

Planlægge den enkelte skolebigårds aften incl. 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, behov for en person

Sikrer vedligeholdelse af bigården, græsslåning mv

Sikrer forplejning, bi-kaffe mv efter hver skolebigårdsaften

Sikrer at lokalerne forlades i samme rydelig 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.

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: Behov for en person der ikke er i bestyrelsen

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

Planlægger 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 embalage. - Bjarne

HUSK at koordinerer arbejdet med berørte udvalg.

Udvalg for faglige og sociale arrangementer

Ansvarlig: Anette

Bemanding: Carl Åge, Marie, Anette. Behov for en person der ikke er i bestyrelsen ?

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.

Udvalg for presse og PR

Ansvarlig: Paul M

Bemanding: Birgit

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

Marie/Poul 30. januar 2023


