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Beretning.

Sidst vi stod her for 1 år siden, var der anledning til fest, og hvilken fest 40 år og over 40 var mødt op på
hotel Phønix for at fejre det, og det blev det i den grad, mange flotte taler især af folk der har været med til
at starte foreningen, mange tak for det, en virkelig flot markering af foreningen.
Som noget nyt ville vi prøve at lave begynderkursus på Øster Brønderslev skole, det lykkedes også meget
fint og var en rigtig god oplevelse, der mødte 12 håbefulde personer op, og der var som sædvanen tro,
stort engagement hos alle, vi havde jo lovet alle der meldte sig ind i foreningen fik en bifamilie og det er vi
stolte af.
Dog nåede vi kun 3 kursus aftner så kom Mette og lukkede alt ned, så var gode råd dyre, men vi
besluttede at alle der ville kunne få bier hjem, og så måtte vi prøve at vejlede og råde så godt vi kunne,
heldigvis fik de fleste etableret bier, og det har faktisk været en oplevelse for selv erfarende biavlere at
svare på så mange spørgsmål der opstod i den forbindelse, og nok også flere besøg hos de enkelte, senere
har vi afviklet det sidste undervisning hos mig privat i min stue, og det var rigtig hyggeligt, der blev også
plads til en enkelt have vandring, så det har været super. Som en krølle på dette har vi også lært af dette,
og i det sidste forlød kunne vi jo ikke bare bilde folk noget ind om bier, de havde jo allerede erfaring!!
Så skal jeg jo lige huske at byde alle nye medlemmer hjertelig velkommen i foreningen, med et ønske om
at vi alle får mange gode stunder sammen fremover.
Nedlukning af et helt land, det var bierne ligeglade med, og at vi ikke måtte mødes betød jo at vi måtte
lave en såkaldt nødpasning af bi gården, og nogle af os med kritisk sygdom kunne ikke deltage så meget,
men her er det jo godt med en god bestyrelse og et godt fællesskab, og vupti var der hurtig en plan der
fungerede, det skal i alle der deltog have mange tak for.
Senere da vi begyndte at måtte mødes, er meget blevet anderledes holde afstand, spritte af og ikke må
benytte vores klubhus som vi plejer, det har dog ikke forhindret folk i at komme, der har været et fint
fremmøde, dog vil jeg ikke love det med at blive sprittet af indvendig bliver en tradition hver klubaften,
men hvem ved måske for de mest udsatte.
Fonds ansøgning, Kirsti påtog sig opgaven, og pludselig kunne vi læse i avisen at vi var blevet tildelt
10000kr fra Risager Fonden, til indkøb af bifamilier der skulle tildeles nybegyndere mange tak for det, og
indsatsen. Så gør det ikke noget at vi ind vintre mange bifamilier. Det skal vi jo nok prøve en anden gang.
Årets gang i bigården har været mærkelig, men der har været den røde tråd alligevel, det er det med
bierne flyver jo uanset hvad, begynderne har nået at møde de erfarende de har prøvet at fratage honning
og slynge, det skete hos Poul mange tak for det. Vi har lige nået at lave aflæggere, og myresyre behandle,
og ind vinter ét dem alle, der er også blevet plads til at sætte 2 nye bænke op for enden af klubhuset, de
gamle var blevet trætte.
Så er det begyndt at spøge i bigården, pludselig er det muligt at bruge observationsstadet, hvis der er
nogen der har bemærket det, er det blevet renoveret. Det har dog ikke været formålstjenligt at sætte bier
deri på grund af den meget korte sæson. Men næste år er det klar så TAK for din ukuelige indsats endnu en
gang Erik!!!!! Det er altid dejligt at komme i bigården og se at så er der lige fixet et eller andet det varmer
og viser at der er sammen hold.

Igen i år vil jeg gerne sige en stor tak til bestyrelsen for jeres indsats, det er ikke sikker vi lige nåede det vi
godt kunne tænke os men det har været et anderledes år, men jeg syntes vi har formået at gennemføre
det meste, ikke mindst at holde bigården kørende, sætte de fleste nybegyndere i stand til at holde bier, og
afholde klub aftner i det omfang vi har måttet. Og husk det kan vi kun med opbakning fra medlemmerne.
Heldige har vi jo også lov at være, det viste sig at en nybegynder ved noget om it. Og hjemmesider, så
Michael vil gerne være behjælpelig med at få vores side op at køre igen, hvor dejligt, det har vi ventet på
længe, og han har fået næsten frie hænder sammen med bestyrelsen tak for det Michael.
Som noget nyt har foreningen fået en plads i Danmarks Biavler Forenings hovedbestyrelse, da jeg blev
valgt in på sidste Generalforsamling, så må vi jo se hvad det kan bringe med sig jeg finder det spændende.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle medlemmerne af Biavler Foreningen Vendsyssel for at være med til at
gøre det til en positiv oplevelse at have bier, og dele det blandt og alle.
Og jeg tror på at vi får et rigtigt godt og lærerigt bi år i 2021 ikke engang Covid-19 kan lægge os ned.
Tak for ordet.
Jan Bønlykke Sørensen.

