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Mission
Nordfyns Biavlerforening er en forening, der:

Skaber netværk for biavlere i det nordfynske område

Tilbyder aktiviteter for og uddannelse af foreningens medlemmer

Sætter fællesskab og socialt samvær i højsædet

Styrker og udbreder interessen for biavl og biernes produkter

Udbreder kendskabet til bierne og andre bestøvende insekter

Virker for ansvarlighed i og for naturen
Vision
Nordfyns Biavlerforening ønsker:

At være Danmarks bedste lokale biavlerforening

At være en forening med stor troværdighed og højt aktivitetsniveau

At have engagerede og veluddannede medlemmer

At det nordfynske område bliver et insektvenligt område

At udvikle foreningen i overensstemmelse med medlemmernes behov og nye trends i biavlen

At være en synlig og en aktiv medspiller i lokalområderne

At arbejde for indflydelse i Danmarks Biavlerforening
Værdier

Respekt

Åbenhed

Fællesskab

Engagement

Ansvarlighed

Indsatsområder og indsatser
Foreningens indsatsområder og indsatser for de næste 3 år er:
Medlemspleje
Vi ønsker at:

Fastholde medlemmer og tage imod
nye

Have en materielsamling, der
opfylder medlemmernes behov

Understøtte medlemmerne deltager
i forskningsprojekter


Uddannelse og medlemsaktiviteter
Vi ønsker at:

Fortsat afholde et årligt
begynderkursus inkl. mentorordning

Afholde kursusaktiviteter

Implementere
DBF´s uddannelsesprogram og gøre brug
af vore uddannede instruktører

Afholde sommer- og vintermøder

Afprøve nye medlemsaktiviteter

Benytte tilskudsmuligheder
Miljøprofil
Vi ønsker at:

Oplyse om biernes betydning for
miljøet (bestøvning)

Udbrede kendskabet
til alle biers fødegrundlag og levesteder

Arbejde aktivt for at Nordfyns
kommune bliver ”bivenlig kommune”
Eksterne relationer:
Vi ønsker at:

Deltage i relevante arrangementer

Nytænke aktiviteter sammen med
nabobiavlerforeninger

Samarbejde med andre lokale
organisationer
Formidling:
Vi ønsker at:

Udvikle hjemmeside og nyhedsbrev

Udbygge kontakten til medierne

Udvikle salgsstanden

Hvert år udarbejdes en arbejdsplan, der skal indeholde de aktiviteter inden for de enkelte
indsatsområder og indsatser, som foreningen vil gennemføre i det pågældende år. Aktiviteterne skal
medvirke til at opfylde visionen.

