Bestyrelsens beretning 2019-2020
Hørsholm og Omegns Biavlerforening
Fremlagt ved digital generalforsamling den 24.marts 2021

Dette år kom til at stå Coronaens tegn. Alvoren gik op for os, da vi ikke kunne gennemføre
begynderkursus, som vi plejede, men som med denne generalforsamling måtte ty til de
digitale medier. Corona eller ej, Hørsholm Biavlerforening kom for alvor på Facebook, og
da samfundet åbnede op hen over sommeren, kunne vi igen om end i små hold mødes i
Skolebigården. Vi kunne få gang i undervisningen og vi kunne møde til vores efterhånden
traditionsrige sommerfest. Og gæster kom der mange af. Antallet af skovtursgæster på
jagt efter honning i vores bod i skolebigården slog alle rekorder. Medlemstallet er gået lidt
op idet vi pr. 1 september, nåede op på 226. Dette udløser 152 single/familie-medlemskaber af Danmarks Biavlerforening.

Skolebigården
På trods af Corona har der været livlig aktivitet i skolebigården den forløbne sæson. Både fordi vi
valgte at udvide begynderkurset hen over sommeren og fordi dronningeavls-gruppen igen var vokset.
Og så blev masser af gæster lokket til af vores honningbod. Aldrig har så mange gået tur i skoven
og aldrig har så mange været forbi vores honningbod for at tanke honning.
Vi havde en høst på alt i alt 270 kg. Lidt for lidt, den gode sommer taget i betragtning, og slet ikke
nok til at mætte de mange kunder i skolebigården.
Sæsonen startede med oprydningsdag i april. Et hold med vores skolebigårdsmesteren Peter Sjøgren i spidsen fik gjort stadebunde og kasser rene, ryddet op i skuret og meget andet. Som en vigtig opgave, fik vi slebet borde og bænke af og givet dem linolie.
Vi har længe haft pladsproblemer i skolebigården. Derfor har vi fået tegnet et reolbord til opmagasinering af bi-kasser. Tanken var at placere det det lidt på afstand af bi-pavillonen, så reolbordet kan
bruges som ekstra arbejdsbord fx i forbindelsen med dronningeavlen. Nordea-fonden har støttet os
med 11.200 kr. Nu mangler vi bare at bygge reolbordet. Desværre er det ikke helt billigt at få det
bygget det af håndværkere; men inden, vi selv smøger ærmerne op, søger vi yderligere støtte til
håndværkerudgifter, bl.a. i Hørsholm kommune.
Langsomt men sikkert er vi ved at få opbygget en skolebigårdsgruppe, som vil på tage sig ansvaret
for bier og materiel. Gruppen må gerne være større, så de enkelte opgaver bliver overkommelige.
Det har været en stor hjælp, at flere af de nye biavlere på begynderkursus, har taget en tørn med
at passe deres bifamilier hen over sommeren.

Naturhuset
Overskriften dækker over, at Hørsholm og omegns Jagtforening har meldt ud, at man godt vil dele
klubhuset på Enghave i Rungsted med os biavlere og gerne andre foreninger med naturinteresser.
Indtil videre har vi fået eget lokale og adgang til køkken og stort mødelokale. Det lokale, vi er blevet
tildelt, er allerede indrettet med reoler og hylder, til noget af det grej, der har fyldt op i skolebigården og formandens kælder.
Drømmen er, at vi sammen med Jagtforeningen får en mangeårig aftale i stand med kommunen,
som ejer bygningen, om reparation og vedligehold og pasning af udenomsarealerne. Aller mest
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ønsker vi os at adgang til at presse og slynge både skolebigårdens og medlemmernes honning For
dem, der kender området, støder Naturhuset op til de gamle Rungsted tennisbaner og til spejderhytten, der bruges af Det Danske Spejderkorps.

Kursusaktiviteter
Det var på årets begynderkursus, at vi for alvor lærte at klare os i en pandemi-tid. Det det gik op for
os, at vi ikke kunne mødes til introdelen, valgte vi at etablere et bibliotek af informationer på en dertil indrettet ”hylde” i skyen. Derudover, sendte vi materiale og henvisninger til biblioteket ud en gang
om ugen. Endelig optog vi videoer i skolebigården, som blev lagt på en ny Facebook begynderbiavls-hjemmeside. Helle Ulriksfeldt, vores nye it-nørd, trak i tråden og fik sammen med Peter Sjøgren det hele til at spille.
Da vi kom ind i maj, måtte vi igen mødes om end i små hold. Det klarede vi ved at undervise halvdelen af gruppen i små hold om eftermiddagen og resten i små hold fra kl. 18.
Vi havde 20 på kursus i foråret og fik god hjælp fra en lille hold dygtige undervisere.
Den anden kursusaktivitet, der blev varetaget af dronningeavlsgruppen med Robbie Jørgensen i
spidsen, forløb planmæssigt. Der blev produceret et halvt hundred dronninger, de sidste lovlig sent
til, at vi for alvor kan regne med dem til foråret. Men interessen var stor og behovet for nye dronninger fortsat voksende.
Igen i år har vi rustet op uddannelsesmæssige ved at Ole og Else Frydensberg nu er færdiguddannet kyndige biavlere.

Medlemskontakt
Bi-Ord er i det forgangne år udkommet 5 gange, en gang mere end de sædvanlige 4 numre. Og
som de fleste har bemærket, holder takten med et sidste nummer i 2020 og et januar-nummer i
2021. Allan Høyer er fortsat redaktør. Redaktør-tjansen er krævende i en stor forening som vores,
hvor det i høj grad handler om at skrive om forestående aktiviteter, samle stof ind, der kan gøre os
alle til bedre biavlere og samle op på og referere til aktiviteter i skolebigården.
Og som I har bemærket kommer der flere of flere nyhedsbreve og remindere ud fra redaktionslokalet på Sdr. Jagtvej.
Vores Facebook lever og bliver brugt af stadig flere af vore medlemmer. Med den nye begynderkursus-Facebook, har vi fået endnu flere Facebook-brugere. Ikke bare vore kursister men også
gamle medlemmer har opdaget, at kursus-Facebook’en har link til en masse god information.
Vi har måttet erstatte den gamle Fastmail mailadresse med en ny info-mail, som kan løfte endnu
tunge numre af Bi-Ord ud til stadig flere medlemmer.
Hjemmesiden har Hans Kjærgaard opdateret frem til i dag. Nu træder Hans ud af bestyrelsen, og vi
søger allerede nu efter en webmaster og måske også en ny hjemmeside, da den gamle stammer
helt tilbage fra hjemmesidernes barndom.
En vigtig medlemskontakt ligger også i mails fra Voksklubben. Voksklubben vokser, selvom den
har fået konkurrence fra Bibutikkens grønne voksordning.

Bestyrelsesarbejdet
Der har den forgangne sæson været afholdt seks bestyrelsesmøder. Det er flere end de foregående år, og må i høj grad tilskrives Coronasituationen. På det første møde med den nye bestyrelse
fortsatte debatten fra den nys afholdte generalforsamling, hvor den gamle bestyrelse ikke lagde
skjul på, at vi i bestyrelsen har haft svært ved at omstille os fra at være en lille overskuelig forening
til nu at skulle drive en stor forening i fortsat vækst og med mange divergerende behov og ønsker
fra medlemmerne. Til lejligheden havde bestyrelsen inviteret en lille kreds af medlemmer med til at
diskutere foreningen fremtidige aktivitetsniveau.
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To strategier blev diskuteret: en neddroslingsstrategi, hvor vi begrænser tilgangen af ny medlemmer og skruer ned for ambitionsniveauet omkring undervisning og formidling mv. 2 en oprustningsstrategi, hvor vi laver rekrutteringskampagne og styrker arbejdsgrupperne, uddelegere foreningsarbejdet og inddrager nye medlemmer. Der var mest stemning for oprustningsstrategien. Men uanset
hvilken vej, vi går, har vi et pladsproblem. Derfor blev det også diskuteret, om vi skal udvide skolebigården, etablere et depot til vores grej, dele foreningen op, bygge to skolebigårde eller andet.
Emnerne blev fulgt op på de følgende møder, som imidlertid blev mere og mere præget af håndteringen af Coronasituationen ved kursusstart og ved gennemførelse af sommerarrangementer.
Pladsproblemet blev i første omgang tænkt løst ved at bygge en opmagasineringsreol i skolebigården. Reolen blev tegnet og udviklede sig til et overdækket reolbord, som også dronningeavlsgruppen kan få glæde af (se under Skolebigården).
En løsning på pladsproblemet dukkede op fra en uventet kant, da formanden for Jagtforeningen
henvendte sig til Bestyrelsen for at snakke værkstedssamarbejde. Bolden blev taget op af Robbie
Jørgensen, der inden længe fik en aftale i stand om, at vi kunne tage del i Jagtforeningens klubhus
(Se under Naturhuset) og dermed selv få et klubhus med opmagasineringsmuligheder.
Det nye klubhus blev taget i brug ved bestyrelsesmødet før jul. Her blev der diskuteret indretning,
opmagasineringsmuligheder, renovering af huset og mulighed for at bruge huset til slyngning og
presning af honning. Igen havde bestyrelsen valgt at udvide bestyrelsesmødet med gæster udefra,
deriblandt Ole Frydensberg, som tilbød at sætte en undersøgelse i gang af medlemmernes forventning til foreningen.
Det sidste møde, hvor den udskudte generalforsamling skulle planlægges, blev som generalforsamlingen gennemført som digitalt Teams-møde. En gammel diskussion blev taget op omkring nyt
logo. Skulle det gamle logo gentegnes, re-designes eller skulle foreningen have sig et helt nyt logo.
Emnet vil blive diskuteret efter den officielle del af generalforsamlingen.

Arbejdsgrupper
Foreningens decentrale struktur tilsiger, at en stor del af aktiviteterne drives af diverse hold og arbejdsgrupper, hvor bestyrelsen kan være repræsenteret; men ikke nødvendigvis.
I det forløbne år har skolebigårdsgruppen med skolebigårdsmester Peter Sjøgren i spidsen haft
mere end rigeligt at se til, ikke minde pga. Coronaen
Undervisningsgruppen har været hængt op fra det tidlige forår bl.a. med en hel ny måde at driver
begynderkursus på.
Droningeavlsgruppen var i år 2020 ledet af Robbie Jørgensen. Håbet er fortsat, uddanne flere dygtige dronningeavle og at inddrage flere i arbejdet, så ansvaret for, at det går godt i alle faser,
komme til at hvile på flere.
Værkstedsgruppen er ny. Den blev etableret sidste vinter og havde masser af planer lige indtil den
blev lukket ned at Coronasituationen.
Af andre aktive grupper skal nævnes Arrangementsgruppen, som finder frem til spændende vintermøder og sommerudflugter, Formidlingsgruppen, som står for al medlemskontakt, og Voksklubgruppen, som sørger for at vores voks holdes ren. Disse grupper savner mandskab. Hvorfor vi allerede nu forsøger at rekruttere mere frivillig arbejdskraft. Vi gør det blandt andet ved at foreslå bestyrelsen udvidet til 7 medlemmer, så bestyrelsens står bedre rustet til at indgår i flere arbejdsgrupper.

Medlemsarrangementer
Corona-situationen har skåret kraftigt i vore medlemsarrangementer. Danmarks biavlerforening,
som vi er medlem af gennem medlemskab af Hørsholm Biavlerforening, har formået at stille om til
digitale arrangementer henvendt på alle biavlere i landet. I Hørsholm BF har vi ikke set det muligt
at omlægge vores vintermødet til digitale tjenester.
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Vi nåede som værter at gennemføre det Nordsjællandske bi-møde i november. Her var bl.a. Peter
Sjøgren oplægsholder.
Vi nåede også at afholde den traditionsrige honningsmagning i november 2019 og første vintermøde i januar 2020, inden alt blev lukket ned. Ved Honningsmagningskonkurrencen tog Knud
Fynbo vinderprisen. Nr. 2 blev Karlebosmedens Bigård med Michala Friberg Jensen. På en delt
tredjeplads fulgte Jens Blume og Ole Michael. Ved januar-mødet, havde vi besøg af Charlotte
Romlund, der fortalte og rådgav forsamlingen i den ædle kunst at fermentere.
Til gængæld var samfundet åbnet så meget op i juni at vi kunne gennemføre vores sommerudflugt,
som i år gik til Max Guldkjærs ”Bibutikken” i Græsted. Dernæst aflagde vi skolebigården hos Kronborg Vestre Birks Biavlerforening et besøg. Her blev vi blev godt beværtet og godt mætte af gode
ideer til at udbygge vores foreningsliv og organisere aktiviteterne hjemme i vores egen skolebigård.
Og heldigvis kunne vi også gennemføre Peter Sjøgrens gourmet-middag i skolebigården i juli, ligesom vi fik afsluttet sæsonen med en lille fest.
Denne vinter er alle møder aflyst. Honningsmagning dur ikke over en computer, og de vintermøder,
vi havde planlagt ville heller ikke kunne fungere digitalt.
Generalforsamlingen valgte vi i første omgang at udskyde i håb om, at vi her efter jul kunne mødes
fysisk igen. Det kunne vi så ikke. Og håbet er, at det trods alt kan lade sig gøre at gennemføre generalforsamlingen virtuelt, og forhåbentligt også få lidt debat.

Medlemstallet
I 2020 fik vi 27 nye medlemmer. Heraf indgår 10 i familiemedlemskaber. 5 af de nye medlemmer er
indmeldt som rene lokalmedlemsskaber, idet de pågældende i forvejen er medlem af Danmarks
biavlerforening (DBF). Dette betyder, at vi ved udgangen af september nåede op på 226 HOBFmedlemmer. Bag dette tal gemmer sig 152 aktive medlemskaber i Hørsholm Biavlerforening, som
er det tal, man regner med i Danmarks biavlerforening. Der er en nedgang på 2, som dels kan skyldes flere familiemedlemskaber, dels flere biavlere uden bier, dels flere biavlere med dobbeltmedlemskab i andre foreninger.
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