
Bestyrelsens beretning 2021 
Bi-året 2021 har igen været et helt særligt år. Vi er stadig coronaramt og har til tider måttet gøre 
tingene lidt anderledes. Vi startede med udendørs skolebigårdsaftener, bestyrelsesmøder har 
været holdt som telefonmøder og kurset for nybegyndere i biavl blev afholdt online. Vi startede 
også denne sæsonen med at skulle tænke helt anderledes. 


Foreningen har 103 medlemmer, hvoraf de 11 er nye medlemmer. 


Skolebigården 

De 5 familier der står i skolebigården er gode familier alle sammen. De er blevet set til jævnligt og 
passet godt, hvilket betyder at vores høst af honning har været stor. Vi fik taget honning fra første 
gang d. 16. juni og vi slyngede ca. 100 kg honning. 

Sensommerhonning blev slynget 25. august og da blev der ca. 50 kg honning. 

Der blev lavet 8 små familier til nybegynderne og en ekstra familie til skolebigården. 

Vi startede 21. april med skolebigårdsaftener og sluttede d. 30. juni, herefter holdt vi sommerferie. 
Efter sommerferien startede vi d. 11. august og sluttede d. 6. oktober. 


Som noget nyt i år har vi brugt stiks mod verorea bekæmpelse hos en af vores bi-familier. Det ser 
ud til at have en stor synlig effekt, da vi ser et stort nedfald af mider. Så det arbejder vi mere med 
næste år. 


Vi har nu 5 familier og 1 lille familie i skolebigården, som alle er fodret færdig. 


Kursus i biavl 2021 
Lars har stået for undervisningen i år. Kurset blev udelukkende et online kursus. Der var 7 
kursister, hvoraf 7 valgte at fortsætte som biavlere. De har alle fået en bifamilie af foreningen. 


Skolebigård-tjenesten 2021 
Trine startede op igen i år med at varetaget Skolebigård-tjenesten. Men hun har fået konstateret 
allergi og måtte derfor stoppe. Trine har besøgt en skoleklasse for at fortælle om bierne. Leif har 
på bedste vis hjulpet med skolebigårds-tjenesten. Der har været besøg af 3 klasser fra forskellige 
skoler i Viborg Kommune. Vi er blevet spurgt om vi kunne undervise på engelsk, men det syntes vi 
ikke vi kunne tilbyde lige nu. Hvis der er en biavler som har lyst, så sig til. 


Aktiviteter 2020/2021 
Vi fortsætter vores salg af honning i Meny på Fabriksvej i Viborg. Vi sælger lidt over en kasse om 
mdr. og det håber vi at fortsætte med. 


November 2020 var der tid for oxalsyrebehandling. Jesper sørgede for at blandingen var korrekt 
efter anvisningen. Skolebigården blev behandlet, medlemmerne kom til “Drop ind” og fik oxalsyre 
og kyndig vejledning af Jesper med hjem. 


Naturens Dag var en dejlig dag med godt vejr, og der blev fortalt om bier og solgt honning. 


Vi måtte aflyse vores deltagelse i Kreativ Fritid p.g.a. for høj deltagerbetaling. 


På trods af onlineundervisning og corona var kursisterne på besøg hos Poul i Hobro. Poul fortalte 
om sin biavl og foreningen. Der var kage som altid, dejlig aften. 


Skolebigårdsaften med temaet “ Brygning af mjød” med Poul G. som foredragsholder gik rigtig 
godt. Der var fint fremmøde og der er endda blevet spurgt om vi vil gentager succesen næste 
sæson. 


Det udskudte foredrag med Lars og Zofus. De to biavlere, som har vundet verdensmesterskaber i 
honning og mange andre aktiviteter, ser vi frem til at møde næste sæson. 




Bestyrelsen 
Vi har haft mange aktiviteter i støbeskeen, men da retningslinjer og smitterisiko har været meget 
svingende, især først på sæsonen, har vi valgt at udskyde mange ting til næste sæson. 


Bestyrelsen vil købe en presser, og næste sæson er der mulighed for at låne foreningens 
motorslynge og honningpresser. Hvis du vil låne en af dem, så tager du fat i mig, så aftaler vi, 
hvem i bestyrelsen du kan hente og aflevere en nøgle hos. 


Vi har købt firma mobilpay, så det er super nemt at håndtere betalinger til honningsalg og ikke 
mindst nybegynder kursuset. 


Den kommende sæson vil vi fortsætte med flere tiltag i foreningen. Lige nu har vi tænkt foredrag 
om valg af dronning, Api terapi, byg selv et insekthotel, julekalender med 24 små honningglas. 
Har I foreslog til et tiltag, så kom endelig med det. 

Vi vil reklamere på Facebook med julegavekort til begynderkursus, vi vil også have noget 
redaktionelt i Viborg Stift Folkeblad til foråret for at gøre opmærksom på os selv og vores 
nybegynderkursus.


Så vil jeg lige sende en helt særlig tak til nogle meget hjælpsomme biavlere

Tak til Svend Erik for at han trofast vil bage boller til samtlige skolebigårdsaftner. 

Tak til John for at hjælpe med at få hentet honning, både forårs- og sensommerhonning. 

Tak til Poul G. for at du vil røre og tappe de store mængder af honning. 

Tak til Poul Ø. for at have hjulpet med at lave små familier til nybegynderne. 

Tak til Jesper for at lave oxalsyre og ikke mindst tage dig tid til at vejlede hvert enkelt medlem som 
hentede oxalsyre. 


Tak til alle


På bestyrelsen vegne

Lise Cramer


