
 

E-viseren marts 2018 

 
 
 

Vedhæftet er referatet fra årets ordinære generalforsamling 

 

Det var ok, bortset fra at ingen stillede op til formandsposten. Derfor opfordrer vi nu dig til at 

give dit bedste bud: 

Vær ambitiøs! 

Hvem vil du aller helst have som formand i foreningen. Bestyrelsen har brug for din hjælp; du 

kender helt sikkert et medlem, som vi ikke kender. Træk selv vedkommende ind i porten til en 

snak ellers kan vi gøre det. Ring eller skriv en mail nu! 

Valg af en ny formand kræver en indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at 

gennemføre valget som anvist i vedtægterne. 



 

Opstart i bigården 

Vi glæder os til at ses på det første møde i skolebigården, som er den 30. april kl 1900. 

Til den tid er foreningens aktivitetskalender fyldt igen. 

 
 

 
 
 
Anderledes markedsføring? 
En nydelig gammel etikette, - men kigger man en 
ekstra gang, - så har den Hipster skrevet det, som 
det er: “bi-opkast”. Er det at gå over stregen eller er 
det god markedsføring? 
 
På DBFs biavlskonference vil der være et debatpanel 
med emnet “Er dansk honning for billig”. 
 
Men handler det ikke om at hvis du vil have en 
højere pris for din honning, så skal du fortælle en 
bedre historie til det rigtige kundesegment…? 
 
 

 
 
 

 

Skab værdi med din indflydelse 

Som før nævnt byder den næste sæson på nogle udfordringer for vores lokale 

biavlerforening. Hvis du synes foreningens formål og det arbejde den udfører skaber værdi 

og har en berettigelse, er du altid velkommen til at give et nap med. Gør din indflydelse 

gældende og vær med til at skabe aktiviteter med værdi for dine med-medlemmer. Der er 

altid plads til en frivillig til :) 

 



Vi mangler konkret tovholdere og udvalg til: 

● Vinterhygge/spisning/komsammen. 

● Sommerhygge/spisning/grillaften. 

● At indkøbe, blande og udlevere myresyre (august). 

● At indkøbe, blande og udlevere oxalsyre (november). 

● Planlægning af andre aktiviteter også for ikke nybegyndere. 

● Luge i skolebigårdens bivenlige have. 

● Vise og fortælle om bier og biavl for kommunens skoleklasser. 

At man melder sig til en enkelt ting i år kan sagtens være en engangsforestilling. Det er ikke 

ensbetydende med at du har solgt din sjæl til foreningen og at din frivillighed nu skal trækkes 

på for evigt herefter. Vi kalder det ad hoc frivillighed ;o) 

 

Vi mangler koordinator for materiale tilsendt af DBF, (der kommer måske noget en 

gang om året). 

● Koordinator biernes produkter: Handler om hvordan behandling og salg af andet end 

honning, f.eks. pollen, propolis, drone-larver? m.v. kan foregå. 

● Koordinator biavlsinteresser: Handler bl.a. om at kommunikere vores lokale 

biavlsinteresser til kommunen, f.eks. at tilskynde beplantning af kommunens arealer 

med bivenlige planter. 

Har du et forslag til en aktivitet i foreningen vil bestyrelsen gerne opfordre til at komme med 

dem. Hvis du eller en gruppe vil stå for planlægningen, kan vi formidle via foreningens 

mailingliste. Nogle aktiviteter må deltagere selv betale. Hvis bestyrelsen bedømmer 

aktiviteten til at være tilstrækkelig biavlsrelateret er der mulighed for at foreningen betaler helt 

eller delvis. 

 



 

Erantis giver ifølge biplantekalenderen 2 ud af 3 i nektar og 3 ud af 3 i pollen. Blomstrer fra januar til marts 

 

 

Mangles plads i bigården? 

Vi får sommetider forespørgsler fra private haveejer, virksomheder og landmænd at de “har 

en fin plads til nogle bier”, og “om vi kender en biavler der vil være interesseret i at stille et 

stade op”. Kontakt bestyrelsen hvis du mangler en ude-bigård. 


