Visioner/mål for 2014. (9. januar) ”Hvad vil vi - og hvad tør vi”
Begynderkursus:
 At mindst 15 af deltagerne på begynderkursus får bistader og bi familier umiddelbart efter
kurset.
 At mindst 15 melder sig ind som aktive medlemmer efter kurset.
Medlemmer:
 Mindst 30 aktive medlemmer i december 2014 - 20 aktive medlemmer
 Mindst 30 støttemedlemmer i december 2014 - 14 støttemedlemmer
Kikketræ:
At vi i 2014 får en plan for etablering af et kiggetræ på Knivholt.
Arrangementer:
 At vi deltager i ’Åben hovedgård’ i juli 2014 samt slynger honning.
 At vi deltager i høstdage på Knivholt i august 2014
 At vi deltager i julemarked i december 2014
 At vi planlægger begynderkursus i biavl i 2015


At vi planlægger og deltager i arrangementer med Hjørring og Brønderslev
biavlerforeninger i 2014.02.03

Skolebigård- at få en plan herfor. Begynderkursus vigtig omdrejningspunkt
Årsplan for aktiviteter på hjemmeside
_________________________________________________________
Bestyrelsesmøder:
11. februar
4. juni
8. juli
16. september
12. november
Begynderkursus: Der var 15 betalende kursister. 21 var tilmeldt men valgte at afmelde eller
udskyde til næste år.
Thorkild afholdt 6 aftener i marts og april.
Evalueringerne fra kursisterne brugbare og tilfredsstillende
Deltagelse i festivaler/arrangementer:
1. Tordenskjoldsdage 27, 28 og 29. juni: Vi slyngede 100 kg honning!
Festivalen faldt sammen med jordbær/honning festival. Vi delte rigtig mange smagsprøversøde og stærke-ud.
Stor opbakning til festivalen. Thorkild var manden der dagen før tømrede et
observationsstade sammen. Det gjorde stor lykke. Alice stod for opskrifter- Et godt indslag.
Bente havde lavet mange gode smagsprøver.
Erik sørgede for et par planker til bord.
Vi solgte for godt 10.000 kr. og Knivholt Honning kan nu fås i Kina, Rusland, Tyskland,
USA, Sverige og Norge
2. Åben herregård på Knivholt hver tirsdag i juli, 1+8+15+22+29 juli

Vi repræsenterede vores forening. Men vi skal til næste år overveje, hvordan vi skal deltage
i åben herregård 2015.
Presset ny slynget honning i forbindelse med landsstævne for folkedansere. En stor succes.
Vi solgte direkte fra pressen.
3. Høstdage 16-17 august. Bente repræsenterede os flot på høstdage.
4. Fødevarefestival på Knivholt: 27 og 28 september.
Fin placering i hestestalden. delte smagsprøver ud. En god oplevelse at være med til. Mange
besøgende og fint salg trods en del honningsælgere
5. Julemarked 13/14 december. Madpakkerummet. Salg af foreningshonning og vokslys.
Etablering af skolebigård:
Der er lavet et stort stykke arbejde fra både bestyrelsen, - og medlemmer for at få etableret
skolebigården. TAK til alle
Vi har overvintret antal familier.
Der har været godt fremmøde i skolebigården hele sæsonen. Vi har haft både sjov, faglighed og
masser af brød med god honning.
Etiketter: vi har fået flotte Knivholt etiketter. Samt medlemsetiketter.- Medlemmerne kan sætte
etiketten på egen honning og hermed reklamere for foreningen. Vi sikrer også ens (kvalitets) design,
så vi medlemmer ikke laver vores eget. Etiketterne er gratis for medlemmer af Knivholt Bilaug.
Undervisning: Bent har undervist/underholdt lejrskoleelever i august. God aktivitet!
Vi har fået god kontakt til Annette på Knivholt. Der har også været nogle aktiviteter, der ikke blev
til noget.
Andre aktiviteter- samarbejde med Hjørring og Brønderslev Biavlerforeninger:
I febr. og august afholdt møde med bestyrelsens i Hjørring og Brønderslev biavlerforeninger. Mødet
i februar resulterede bl.a. i at vi holdt august møde, mhp at samkøre aktiviteter i de 3 foreninger.




Bivokslys hos Elisabeth Haaber Grey. Det lille kertehus. Kursus afholdt i september.
Knivholt har i november selv afholdt et kursus i at rulle vokslys.
Bi sløjt hos Henrik.
Knivholt Bilaug har desuden været inviteret med til honningmøde i Hjørring i foråret.




Mini konference 14 marts 2015. Knivholt er booket
Læsø tur, sommeren 2015 aug.

Medier:
Fonde:
Kiggetræ: Kontakt til Bo Storm, der vil være behjælpelig med at få etableret et kiggetræ.
Medier:
Fonde:
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