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Biavlerforeningen Vendsyssel, er et sted hvor der er en god stemning, når vi
mødes, og det tror jeg skyldes at vi er imødekomne uanset, hvem der banker på
vores dør, eller bare møder op. Og for mig er det et godt tegn på vi lever op til vores
målsætning om at samle biavlere og andre omkring biavlen i Vendsyssel.
Der har generelt været et stort fremmøde på klubaftnerne, og især når der har
været Temaer på programmet.
Og der er en behagelig stemning og omgangs tone, hvilket jeg gerne vil takke jer alle
for at bidrage til, det tror jeg på er en væsentlig årsag til den store søgning vi oplever
til foreningen.

Medlemstal:
Dette er atter steget 65 aktive og 25 støtte medlemmer Fremgang ca. 19 %
Så vi følger lands tendensen hvor der og er fremgang. Derudover tror jeg også på at
det skyldes at vi er en aktiv Biavlerforening hvor det er rart at komme.

Hjemmeside:
Noget der var vigtigt for mig i starten af året var information, og nu har jeg erfaret
hvor krævende det er.
Vi har gennem året prøvet at opfordre til at lave indlæg til siden men uden held så
jeg modtager gerne løsningsforslag.
Samtidig er det en relativ stor opgave at holde siden opdateret, og dette har indtil
nu hvilet på Henriks skuldrer, så hvis der er nogle der har lyst skal i bare sige til.
Der er fra Henriks side fremsat et ønske om vi skal have en lukket Facebook side
Og det ved jeg ikke om det er et generelt ønske blandt foreningen medlemmer, og
hvem skal passe den og vi skal have en politik på netop dette i så frem og fald.

Skolebigården:
Fremmødet på klubaftnerne har igen været i fremgang, og især på tema aftner, og
når der kommer op til 40 personer, kan man jo som biavler få tanken om mulig
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sværme tendens. Men der er ikke observeret dronningeceller inde i klubhuset
endnu.
Vi har igen i år fulgt sidste års beslutning om opdeling af staderne, dette har været
et godt udgangs punkt, tovholderne har i fuld udstrækning formået at holde styr på
familierne, der var et trægt, forår men med den sommer vi så fik så kan vi kun være
tilfredse, og når man kom til klub aften og så det engagement der bliver lagt for
dagen, er det svært at finde noget bedre.
Dog bliver jeg i denne forbindelse nød til at nævne Bi mesteren Anders, uden ham
ved jeg ikke lige om det ville glide så let som det har gjort?
Nye til tag har det heller ikke skortet på, det har væltet ud med gode ideer, nogen
gange har det næsten ikke været til at overskue. Men vi er jo heldigvis besindige
folk.
Et stort hit har været Afrikaner stadet hvilken effekt det har haft, ikke 1 elefant er
set i bigården, og alle skal jo lige se hvordan det går med de mørke bier.
Så tak til Ide mesteren Henrik
Og til alle der ikke har bemærket det så har vi fået udskiftet alle vores trugstader
med helt nye. Det er bare dejligt Anders og Henrik Tak for den store indsats.
Kasseren syntes også om ideen, det har været en god forretning.
Tak til Erik for medvirken ved honning slyngning, og tak for indsatsen for endnu et
forsøg på at holde orden i materiel huset Erik og Jørgen Hald

At Lære om bier/biavlere:
Der har igen i år været god søgning til begynderkursus 15 tilmeldte.
Og som det nye har vi været 4 til at undervise, og vi tror på at kursisterne lærte
noget om bier, og tro mig vi lærte noget om at undervise og det kan sagtens blive
bedre, det er besluttet at de samme sammensætter et nyt forlød til 2015.
Og det er stadig mit indtryk at når Biavlere mødes lære de af hinanden, for der er
altid lige noget der skal spørges om!

Vinter/Sommer aktivitet:
Der er i vinter kun været afholdt 1 møde nemlig Mjød aften i Stenum skole dette
var velbesøgt som vanligt
Sommerfesten blev traditionen tro holdt i klubhuset. Med godt humør og fint vejr
Og der blev fremskaffet fløde til jordbærrene.
Der er indledt samarbejde med Hjørring og Knivholt Bilaug og der vil blive afholdt
kursus , en mini konference og udflugter
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Afslutning:
Til sidst en stor tak til alle Medlemmernes indsats for at være med til at udfylde
rammerne for en dejlig Hobby og Socialt samvær, og ikke mindst vidensdeling på høj
niveau!
Tak til Erik for slyngning og Poul
Jørgen Tak for din dronning viden og altid positive måde at møde andre mennesker
på.
Tak til bestyrelsen for et homogent og positivt arbejde i det forgangne år, og ikke
mindst jeres tålmodighed med en fortravlet formand, det er nu i kan lave et stille
dronning skifte.
Tak for et godt og muntert bi år.
Tak for ordet.
Jan Bønlykke Sørensen 08-10-2014
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