
Medlemskab
VELKOMMEN

Du kan let blive medlem af Hørsholm og Omegns Biavlerforening. Et medlemsskab for 2017 koster 810 
kr. For det beløb bliver du dels medlem af Hørsholm og Omegns Biavlerforening, dels medlem af 
Danmarks Biavlerforening. For et tillæg på kun 100 kr. kan hele familien (to voksne plus egne 
hjemmeboende børn) blive medlem (Familiemedlemskab).
Bilaug og Bi-grupper er også velkomne. Disse følger generelt regler og muligheder som  for 
Familiemedlemskab, men se særlige vilkår nedenstående.

HVORDAN

Den enkleste måde at opnå medlemskab på er at benytte web-shoppen på Danmarks Biavlerforenings 
hjemmeside, www.biavl.dk og der klikke ind på Hørsholm & Omegns Biavlerforening   (88). Alternativt
anmoder du om medlemskab ved at sende en mail til foreningen på: info@horsholmbiavl.dk. Så får du 
en opkrævning tilsendt.

Vil du ændre dit medlemskab til et Familiemedlemskab betales direkte ved at overføre 100 kr. 
til foreningens konto i Nordea: 1329 - 0290 051747 og i meddelelses-feltet skrive ”Familiemedlemskab 
for xxx”. Tilsvarende overføres 100 kr. ved forøgelse af et bilaug, hvor der skives ”Bilaug xxx for Yyy”. 
Husk også pr. mail at sende kassereren komplette oplysningsdata på de nye medlemmer.

HVAD FÅR DU

Hvert medlemskab, herunder et Familiemedlemskab, giver ét Tidsskrift for Biavl, der er et 
månedsmagasin udgivet og postomdelt af Danmarks Biavlerforening. Hørsholm og Omegns 
Biavlerforening udgiver tilsvarende et lille blad, Bi-Ord, der sendes elektronisk kvartalsvis. Dette, og 
eventuelle Nyhedsbreve, sendes kun til kontaktpersonen i familien / bilauget.
Hvis det ønskes kan foreningen sende elektronisk post til to personer i en familie eller et bilaug.

MULIGHEDER

Et medlemskab af Hørsholm og Omegns Biavlerforening, giver adgang til gratis undervisning på 
begynderkursus samt fri adgang til at deltage i alle foreningens aktiviteter såvel i skolebigården i 
Rungsted Hegn som i vintermøderne. Her er der råd og vejledning at hente hele året, både når det 
gælder indkøb af grej og bier samt pasning af en bifamilie. 
Familiemedlemskab giver adgang for alle i familien til at deltage i begynderkursus første år. 

I august står nye medlemmer først i køen til at få en fredelig bifamilie med en ny dronning for blot 600 
kr., dersom skolebigården har tilstrækkeligt mange aflæggere og/eller dronninger.

Fire gange årligt giver dit medlemskab af Hørsholm og Omegns Biavlerforening mulighed for at handle 
materiel med rabat hos en stor biavlsmateriel-forhandler.

Et medlemskab af Hørsholm og Omegns Biavlerforening giver mulighed for at låne foreningens større 
materiel, f.eks. slynger / presser, efter anmodning i op til to dage pr. gang. Se regler for udlån af 
materiel.

Et medlemskab i Hørsholm og Omegns Biavlerforening giver mulighed for medlemskab af Voksklub 
Nordsjælland, der i særlig grad vogter over den rene og uforurenede bivoks. Se Voksklub Nordsjælland.

Familiemedlemskab giver to stemmer på foreningens generalforsamling uanset familiens størrelse.

http://www.winkas.dk/wkwebshop/side.asp?shopid=7077&side=5
mailto:info@horsholmbiavl.dk


BILAUG MV.

Hørsholm og Omegns Biavlerforening optager også bilaug og lignende grupperinger som medlemmer. 
Bilauget skal have én kontaktperson, der betragtes som ansvarlig for hele gruppen. Der skal årligt i marts
måned samt ved ændringer fremsendes en medlemsliste med data til kassereren i Hørsholm og Omegns 
Biavlerforening. 

Kontingentet vil være sammenligneligt med et Familiemedlemskab, idet der skal betales ét ordinært 
kontingent til Danmarks Biavlerforening samt to ordinære lokale kontingenter (pt. á100 kr.) til Hørsholm 
og Omegns Biavlerforening for de to første bilaugs-medlemmer, og derefter kun ét lokalt kontingent for 
hver påbegyndt to voksne. Børn under 12 år er gratis.

Bilaug modtager kun ét tidskrift fra Danmarks Biavlerforening og kun ét Bi-Ord. Disse sendes til 
kontaktpersonen, som derefter må videresende på omgang.

Bilaug kan første år få to voksne og to børn på begynderkursus uden gebyr og efterfølgende max. to 
personer årligt, uanset bilaugets størrelse; dog vil et bilaug kunne tilbydes flere pladser, dersom 
deltagermængden tillader dette. For disse betales ordinært deltagergebyr; pt. 450 kr. pr. voksen.

Alle i bilauget er velkomne til foreningens aktiviteter.

Et bilaug kan låne foreningens materiel på samme vilkår som øvrige medlemmer, idet bilauget betragtes 
som èt medlem. Er bilauget så stort, at det ikke kan nøjes med at låne efter reglerne, så må det selv 
anskaffe sig det nødvendige materiel …. I lighed med vilkår for andre medlemmer. 

Bilaug har totalt to stemmer på foreningens generalforsamlinger uanset bilaugets størrelse.

VIL DU HØRE MERE

….. så er du velkommen til at møde op i skolebigården onsdag aften (19:00 -…) i sæsonen maj til august 
inkl.. Du er også velkommen til at ringe eller skrive til bestyrelsen.

På gensyn.
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