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Adresser og telefonnumre: 
KABF’s bestyrelse 

Hjemmeside: www.vokstavlen.dk 
 

Formand: 
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  tlf. 3645 5717 
E-mail: willads@post.cybercity.dk 
 
Næstformand: 
Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby  tlf. 3647 1765 
E-mail: jlenghoff@mail.tele.dk 
 
Kasserer: 
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S  tlf. 3250 4390 
Giro nummer: 602 1158.  
E-mail: ullaviggo@gmail.com 
 
Sekretær: 
Svend Jacobsen, Skyttedammen 23, 2605 Brøndby  tlf. 3675 6089 
E-mail: asj@jacobsen.mail.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Fogt,  Skinderskovvej 59,  2730  Herlev  tlf. 4444 1817 
E-mail: ulla.fogt@get2net.dk 
 
Suppleant: 
Villy Kristiansen, Gemmet 1 st. Tv, 2400 København NV       tlf. 38284563 
E-mail: villy-jane@mail.dk   
 
Kontingent for 2010 er i alt 725,- kr (KABF: 55,- kr og  DBF: 670,- kr)Kontonr.:Regnr. 4865 
ktonr. 0006021158. Gironr. +1 (602-1158) 
KABF’s medlemsblad Vokstavlen udkommer 4 gange årligt.  
Deadline: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober. 
 
Lokalforening: Hvidovre Biavlerforening (HBiF) 
Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 3677 4677 
 
Mødeadresser: 
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag Landbohøjskolen,  
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium 3-21, 
Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C 
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre. 
Mødelokale HBiF: Byvej 98, (lokalet er i bygningen tv. for indkørslen) 2650 Hvidovre. 
Københavns Amts Biavlerforening/Ejby (KABF/Ejby): Mosetoften 35, 2600 Glostrup 
Gratis udlån af honningpresse og 3- og 4-solds slynge: 
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 3677 4677 
Leif Hansen, Krinkelvej 8, 2880 Bagsværd tlf. 4497 2257 
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Formandens hjørne 
 
Foråret er kommet og traditionen tro kommer der nye biavlere til, der 
længe har planlagt at ville i gang med en ny hobby. I år er der rigtig 
mange, så jeg vil gerne starte med at byde jer velkommen til Københavns 
Amts Biavlerforening. Det er en forening med over 100 års historie, som 
jeg naturligvis håber, at i vil være med til at præge fremover. I KABF får 
du mulighed for at møde andre biavlere fra dit nærområde. Det kan enten 
være i vores skolebigårde, på kurser, ture eller ved vores møder og 
arrangementer.  
Biavlere har mange forskellige meninger om hvordan biavl skal drives. 
Det er der ikke noget i vejen for, men hvis man skal starte uden baggrund 
for at styre en bifamilie med 60.000 bier, så er det godt at få nogle 
grundlæggende færdigheder til at styre bierne med. Når du har styr på det 
mest basale i biavlen, så er du naturligvis velkommen til at eksperimentere 
med hvordan din biavl skal styres. Indtil da vil jeg råde dig til, at du lytter 
til vores to erfarne undervisere Jesper og Viggo. 
 
Ved siden af den lokale biavlerforening har du Danmarks Biavlerforening 
(DBF), som mange nye kursister har fået kontakt med. Her er der 
mulighed for at blive holdt ajour om alt inden for biavl i Tidsskrift for 
Biavl. Hver måned beskrives månedens arbejde her af en biavler, så der er 
mulighed for at få ny inspiration til sin biavl. DBF har også en hjemmeside 
www.biavl.dk hvor der bringes nyheder. Til denne hjemmeside er et 
direkte link fra vores skolebigård på Frederiksberg. I skolebigården har vi 
en bifamilie stående på en vægt, så vi kan se hvornår trækket starter og 
hvad temperaturen i yngellejet er. Her ses bl.a. at d. 15. april blev der 
hentet de første 500 g honning i det gode forårsvejr, den dag hvor alle fly 
pludselig blev stående i Kastrup. Der var ikke flyveforbud i skolebigården. 
 
Har du været biavler i flere år, så er det måske dig der i år skal tage fat på 
dronningeavl. Det er sjovt at have bier, men det bliver først rigtig sjovt, 
den dag du har nogle ekstra dronninger fra egen produktion, som du kan 
skifte ud med i de gamle familier, eller bruge til aflæggere. Overvej om du 
ikke skal bruge mandage i juni på at høre og arbejde med dette. 

/HWP 
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X i kalenderen 
 
Tirsdag d. 11.maj kl 19 og herefter hver tirsdag: møde i Skolebigården. 
 
Onsdag s. 12. maj kl. 19 og herefter hver onsdag: møde i KABF/Ejby. 
 
Lørdag d. 15. maj til og med lørdag d. 22. maj 2010. 
KABF’s Voksklub. 
BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning. 
 
Lørdag d. 15. maj 2010, mellem kl.10.00 – 12.00. 
KABF`s Voksklub. 
Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til BIHUSET ved 
HBiF`s bigård, Byvej 98, Hvidovre. 
 
Mandag d. 7. juni kl. 19 på Solbjerg Kirkegård. 
Kursus i dronningeavl starter. Se den samlede oversigt på s. 11. 
  
Søndag d. 13. juni. Sommerudflugt. Se nærmere på side 8. Reserver 
dagen allerede nu. 
 
Søndag d. 18. juli. Sommerfest i Ejby 
Søndag den 18.juli mødes vi klokken 12.00  i Ejby til sommerfest. 
Bigården i Ejby inviterer, I skal selv tage drikkevarer med, så tænder vi op 
på grillen og finder noget, der kan tilberedes, så det kan spise af både børn 
og voksne. Naturområdet indbyder til leg og oplevelser, så eftermiddagen 
skal vi alle i gang kun afbrudt af eftermiddagskaffen. Vi mødes 
Mosetoften 35. Tag børn og børnebørn med til en anderledes sommerfest.  
Tilmelding senest den 10. juli til Leif eller i bigården. 
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Møder i Skolebigården 2010 
 

Tirsdag 11/5 kl. 19.00  Herefter hver tirsdag. 
Tirsdag 10/8 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning søndag d. 

15/8 
 
 
Søndag 15/8 kl. 10 Honningfratagning og fodring. 
Søndag 22/8 kl. 10 Varroabehandling. 
Søndag 21/11 kl. 10 Varroabehandling. 
 
 
Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på 
hjemmesiden www.vokstavlen.dk 

 
Møder i KABF/Ejby 

 
KABF/Ejby åbningstider 
Biavlerforeningen for København og omegn ændre navn til Københavns 
Amts biavlerforening/Ejby, KABF/Ejby. 
Åbningstiderne i Ejby er onsdag aften klokken 19.00 første gang den 
12.maj.Kom ud og se til bigården i Ejby, og giv en hånd med vi er ikke så 
mange, vi kan godt bruge en ekstra hånd. 
Følg med på hjemmesiden om nyt fra Ejby.    /Leif 
 

   
        

Vintermøder 
Det er snart tid til at overveje, hvilke foredrag foreningen skal have hen 
over vinterhalvåret. Hvis du har nogle gode ideer til emner, du synes, der 
skal tages op, hører bestyrelsen gerne om det. Vi vil så vurdere, om det er 
noget, der kan lade sig gøre indenfor de rammer, vi har.  
Send en email til en fra bestyrelsen. Adresserne findes på side 2 her i 
Vokstavlen. 

 

 VOKSTAVLEN 5

http://www.vokstavlen.dk/


Kursus i Dronningeavl 
 
Har du haft bier i nogle år, eller er det bare nu, du skal i gang med at prøve 
at lave dronninger, så kom og vær med mandage i juni. Vi starter d. 7.6. på 
Solbjerg Kirkegård kl. 19 med at forberede en trykkoger. Mandag d. 14. 6 
omlarver vi. Mandag d. 21.6. sætter vi klæggebure i cellebyggeren. D. 28. 
6. skulle der gerne være dronninger klar. Vi snakker om, hvor vi bedst kan 
få dem parret. 
Er du interesseret i at deltage, så kontakt Henning Willads Petersen. 
        

 /  
Billede fra væksthusene på life den 27-28 marts 
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Sommertur søndag d.13. juni 
 

Årets sommertur går igen i år mod vest. Der bliver mulighed for både at 
møde en biavler og opleve noget natur, samt at være sammen med andre 
biavlere fra København.  
Programmet for sommerturen er lagt an, så vi gerne skal have mulighed 
for at være sammen. Centralt i denne forbindelse er, at vi har nogle 
chauffører, der kan finde vej og holde pauser, når der er behov.  
Vi mødes på parkeringspladsen ved Sjælør station kl 8.00 Vi fylder bilerne 
og kører vestpå. 
Kl. ca. 9 ankommer vi til dronningeavler Erling Bech, Tjørneager 11 i 
Hvalsø. Erling er tidligere erhversbiavler med fokus på både dronningeavl 
og honningproduktion. I de senere år har han imidlertid trappet ned, men 
der er stadig mange bier i hans hverdag og mange historier at fortælle. Vi 
får lidt at høre om hans dronningeavl, og hvad der sker i Avlerringen. 
Erling kan også fortælle om, hvad man skal tænke på, når man indretter sin 
bigård. Det er ikke lige meget, hvor bistaderne placeres, og læ er en meget 
vigtig faktor. 

Tadre mølle er næste stop på 
turen. Tadre Mølle er i dag den 
eneste bevarede og endnu fuldt 
funktionsdygtige mølle af de 
mindst 13 vandmøller, der 
gennem årene har ligget i 
nærområdet omkring Aastrup 
Kloster. Elverdamsdalens 
vandmøllehistorie kan føres 
tilbage til middelalderen. Det er 
mølledag weekenden efter, at vi 
kommer, men der skulle være 
mulighed for at se noget korn 
blive til mel. 

Efter besøget på møllen spiser vi frokost i skoven, hvor KABF er vært for 
lidt rugbrød. 
Efterfølgende bliver der mulighed for at gå en tur i det store skovområde 
på midtsjælland, der samler Bidstrup - og Skjoldnæsholm skovene. Vi vil 
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forsøge at nå op på Sjællands højeste punkt Gyldeløves høj (126 m). Højen 
er opkaldt efter Frederik d. IVs halvbror Ulrik Frederik Gyldenløve, som 
ejede Skjoldnæsholm omkring 1700. En lille kuplet høj på toppen af 
bakken er anlagt for at sikre, at det var Sjællands højeste punkt. En 
mindesten er rejst for faldne frihedskæmpere. Der er en parkeringsplads 
tæt ved højen i Skjoldnæsholmskoven, så det skulle gerne blive en frisk 
lille vandretur gennem skoven til toppen. Skoven har mange flotte træer. 
Mange af træerne står som store gamle enkelte træer, der for længst har 
passeret deres optimale handelsværdi som savværkstræ. 
Er der nogen, der gerne vil se Sporvejsmuseet, så kan dagens program 
sluttes af her med en rundvisning. Inden dette bliver der mulighed for at få 
et stykke kage og en tår kaffe. 
Vi kommer retur til København sidst på eftermiddagen. 
 I lighed med tidligere år baserer vi turen på, at der er nogen, der stiller 
deres bil til rådighed. Vi fylder bilerne op og deler udgifterne til benzin. 
Tilmelding senest tirsdag d. 1. juni, enten i skolebigården, eller til Henning 
Willads Petersen. Oplys, om du har mulighed for at være chauffør – og 
fortæl, hvor mange du har plads til. 

 
 
 
 

Afslutning på bisløjdholdet 
 

Igen et år med fuld fart på bisløjdholdet 5.sæson er afsluttet. Der er 
fremstillet  35 
stader,solvoksafsmeltere,pagodetage,magasiner,foderautomater og meget 
andet på de fem år. 
Med de mange nye kursister er der gode udsigter til, at vi også i næste 
sæson skal skære, høvle, hamre, skrue ,snakke og drikke kaffe hver 
torsdag aften. Vi ses til efteråret. 
           /Leif   
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Biavl i Nordsjælland 
Tirsdag d. 9. februar kom biavlerne Annette Remez og Arne Henriksen fra 
Kronborg Vestre Birks Biavlerforening og fortalte om deres biavl. Annette 
har været biavler i 20 år og overtog dengang bierne efter sin mand. Hun 
interesserer sig specielt for honningen , mens Arne er dronningeavler. 
Annette har tidligere skrevet om månedens arbejde i TfB, deltaget i 
sommerbiskole i Irland hvert andet år og er med i en sensorikgruppe for at 
finde nye måder at bedømme honning på. Hun har 7 familier, som står 
meget forskellige steder, så honningen fra dem blandes ikke, fordi smagen 
er meget forskellig.   
De har anskaffet en lift til brug i slyngrummet. På den står spandene med 
honning. Når der røres, er liften sænket helt, så der nemt kan røres ovenfra, 
men når der skal tappes på glas, hæves liften med spandene, så det er 
bekvemt at sidde ned og tappe.  
Annette stiller flere krav til salget af sin honning. Forhandleren skal have 
den stående synligt og ved den rette temperatur. Hun vil hellere levere 
over flere gange, end risikere, at honningen bliver opbevaret forkert i en 
butik. Både alm. Honning og tavlehonning sælges også på gårdmarkeder 
og i delikatesseforretninger.  Ved salg på markeder synes hun, det er 
vigtigt at boden står samme sted hver gang, så folk nemt kan genkende 
dem. 
På vinterskolen er der blevet fremstillet en solvokssmelter, som er brugt 
meget. Voksen er bl.a. blevet brugt til lys, som der var en prøve med på, 
og til noget så specielt som støbning af horn til et næsehorn på Zoologisk 
Museum. 
Arne viste nogle bunde, han selv fremstillede til opstabling. De var høje og 
delt i to rum, så er kunne være to småfamilier ved siden af hinanden. 
Mellem bunden og magasinet lægger han en plade, der kun levner en 
sprække op til magasinet. Under denne plade kan trækbierne sidde i læ i 
stedet for at komme op på tavlerne. 
Han var i sin tid blevet inspireret af en artikel i TfB til at begynde på 
dronningeavl og demonstrerede, hvordan han bruger en omlarvenål og 
forbedrer arbejdet ved brug af en pandelampe, der lyser ned i cellerne. 
Til dronnigeavlen har han konstrueret specielle tredelte bunde til 3 familier 
med en fælles flyvespalte. Det yderste magasin i hver side er med 
almindelige familier, mens magasinet i midten bruges til at sætte 
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dronningeceller i. Bierne fra de to fungerende familier vil være tilbøjelige 
til at aflevere pollen og honning i midtermagasinet, hvor de kommer ind, 
fordi det er nemt. Så et fungerer fint. Af og til må han flytte honning over i 
de yderste magasiner, fordi der er så meget i midten. Dronningerne i de to 
yderste magasiner skal være lige stærke, så bierne ikke foretrækker det ene 
magasin frem for det andet.  
Dronningerne bliver parret på halvøen ud i Arresø, et forholdsvis 
afskærmet sted. 
Annette og Arne viste en del af deres materiale frem, og vi så både billeder 
fra arrangementer, de havde deltaget i, og fra egen biavl.  
  
           /Ulla 
 
 

Foredrag om botanik i KABF 
 

Vinterens to sidste arrangementer gav fornyet indblik i den botaniske 
verden. 
Botanikeren Gunnar Rylander gav d. 9. marts et godt overblik over 
bestøvningsbiologien. Han havde givet sit foredrag titlen: Bestøvning – Et 
spørgsmål om vind, vand, mad, sex og død Dvs. slægtens videre gang. Det 
blev en aften med en flot gennemgang af botanik, illustreret med en flot 
sammensat præsentation af samspillet mellem blomster og insekter. Vi så 
mange eksempler på hvorledes pollen bliver flyttet fra støvknap til 
støvfang af forskellige insekter. Bierne er særdeles betydningsfulde i dette 
arbejde, så det var god viden at få/genhøre, så vi som biavlere ved 
hvorledes det hænger sammen, at biavlen er samfundsøkonomisk af 
overordentlig stor betydning. Vores honning er i denne sammenhæng et 
lille biprodukt. 
Biavleren Eigil Holm, der i vores kreds er bedst kendt for hans store 
arbejde med Lærebog i Biavl, var forbi KABF d. 13. april. Det var til det 
mest velbesøgte arrangement i flere år, men alle kom på trods af det store 
fremmøde hjem med en hands-on erfaring på botanik. Eigil havde i sin 
første del af foredraget valgt at fokusere på praktisk botanik. Til dette 
formål var medbragt nogle flotte blå klokkeblomster, campanula af en sort 
der hed Crownprincess´s bellflower. De var utroligt anvendelige til at lege 

 VOKSTAVLEN 10 



bier på. Hver deltager blev udstyret med en blomst og en knop og fik derpå 
til opgave at bestøve. Af øvrige blomster vi fik i hånden, som vi kunne se 
biens bestøvningsmulighed og begrænsning ved var en Løvemund, en 
ridderspore, og så blev vi præsenteret for alle de forskellige blomster der 
er i kurveblomsten gerbera. 
Eigil Holm startede sit foredrag med at fortælle alle de nye biavlere, der 
var kommet denne aften, at de kunne glæde sig over, at de havde valgt, at 
blive biavlere i København, da honningudbyttet her er langt større end i 
provinsen. Det er en erfaring mange har oplevet de senere år. 
Aftenen gik i øvrigt med mange spørgsmål til forfatteren til Lærebog i 
biavl. Bogen er netop kommet i 4. udgave. Eigil Holm har lavet mange af 
tegningerne i bogen, og kunne da også hurtigt lave stregtegninger til 
illustration af blomsterne, der blev arbejdet med denne aften. På den måde 
blev det hurtigt klart for alle, hvad det var vigtigt at lægge mærke til. 
Bogen kommer rundt om mange ting ved biavlen, Hvilket Eigil Holm også 
forsøgte. Vil man have det hele med kan bogen varmt anbefales, ikke bare 
for nybegyndere, men også for den mere erfarne biavler. Der er kommet 
nye opdateringer med, siden sidste udgave der kom i 2003. 

HWP 
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Gartnernes Forsikring 
Dansk Jordbrug 

 
 

 
                   Distrikt 1 
                   Jan Adriansen 
                   Tlf. 56 26 79 02 

 
 

 
                           Distrikt 2 
                    John Schlüter 
                    Tlf. 43 71 17 77 

BIAVLSFORSIKRING 
Som medlem af Danmarks 
Biavlerforening kan du forsikre 
bifamilier, honning, stader og alt 
nødvendigt produktionsudstyr mod: 
 
• Brand. 
• Vandskade og oversvømmelse af    
   bygning 
• Tyveri, hærværk og skade forvoldt af  
• Transport af bistader til og fra bigårde 
   samt honning til aftager. 
• Ondartet bipest som omfattes af lov om 
   biavl 
• Sprøjteskader som ikke er dækket 
   af anden forsikring. 
• Driftstab – nedgang i produktionen og 
   meromkostninger i forbindelse hermed. 
• Biavlsforsikringer tegnes altid sammen 
   med andre forsikringer i selskabet – 
   tal med din kundebetjener. 
• Læs mere om os på: 
   www.garfors.dk 

 
• Hovedkontor 
Struergade 24 
DK-2630 Tåstrup 
Telefon +45 43 71 17 77 
Telefax +45 43 71 36 16 
www.garfors.dk 
E-mail gaf@garfors.dk 
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♣ BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning   

fra lørdag d. 15. maj til og med lørdag d. 22. maj 2010. 
 
♣ Apropos opsamling af tavler og voks til fælleskørsel 
♣ Prisen er kr.10 pr. sæk. 

Opsamling af tavler og voks forgår ved Hvidovre Biavlerforenings 
Bigård  
på Byvej 98, Avedøre lørdag d. 15. maj 2010, mellem kl.10.00 og 
kl.12.00. 

 
♣   HUSK! at hvert bundt tavler bindes med en navneseddel. 

Brug en papirsæk inderst og en tyk plasticaffaldspose yderst med  
tydelige mærkninger ( navn, adresse og KABF 
voksklubmedlemsnummer). 
Der skal være navneseddel både indvendig og udvendig. 
 
Jonathan Edwards.  
Formand.                                                 

 
 

 
 

KABF’s Voksklub 
Generalforsamling 2010    15. Marts   11 deltagere. 
REFERAT: Til dirigent valgtes Verner Pensdorf, som konstaterede 
generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav ordet til formanden for 
aflæggelse af beretningen. Den var som sædvanlig prisværdig kort og 
findes andetsteds i bladet. Formanden præciserede, at klubben stadig 
havde forkøbsret - men ikke pligt - til medlemmernes overskydende voks, 
den køber dog kun blokvoks.  
Regnskabet blev godkendt, bestyrelsen har vedtaget, at der fremtidig 
betales kr. 40,- pr kg blokvoks, hvilket godkendtes.  
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Ingen indkomne forslag.  
Formand og næstformand genvalgtes, ligeledes revisor. Bestyrelsen består 
herefter af:  
Formand Jonathan Edwards, næstformand Michael Lundborg, kasserer 
Stein Pedersen, suppleant Lars Bendsen, revisor Leif Stark.  
Under evt. foreslog Ammi - under hensyntagen til, at det overvejende var 
de samme personer, der mødte op -  at fremover afholdtes Voksklubbens 
og HBiF’s generalforsamlinger på samme aften, således, at HBiF starter 
kl. 19.00, og at Voksklubben så overtog kl. f.eks. 19.45 ell. lign. 
Erfaringen tilsiger, at varigheden af HBiF’s generalforsamling sjældent 
overstiger 20-30 minutter, ligesom den i Voksklubben. Forslaget tiltrådtes 
(enstemmigt). 
Jonathan oplyste, at han havde bifamilier til salg. Derefter sædvanlig 
småsnak, og kl. 20.00 kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for 
afsluttet.  Hvidovre, d. 16. marts 2010. Ref. asp.   
  
 
                                                     KABF`S VOKSKLUB. 
 
FORMANDEN`S BERETNING 2009/ 2010. 
 
Igen i år, har jeg ikke meget at sige om Voksklubben, fordi den fungerer 
efter hensigten. 
I år har vores voksklub eksisteret i 14 år, og 5 år er gået, siden den blev 
delt i foråret 2005. 
Vores varroa strategi, uden brug af oxalsyre, virker. På Internettet kan jeg 
konstatere, at flere og flere biavlere i Europa i dag bruger myresyre som 
deres primær varroabehandling i præference til brug af pesticider. 
P.t. har Voksklubben 30 medlemmer, en pæn vokspulje og overskud på 
kontoen. 
Samarbejdet med Bihuset fortsætter uden problemer.  
I årets løb har bestyrelsen holdt 1 bestyrelsesmøde med god ro og orden.. 
Husk at henvende jer med salg for øje af voks til bestyrelsen, hvis I har 
overskud. 

 VOKSTAVLEN 14 



Voksklubben har tilstrækkelig med valset voks på lager til at igangsætte 
nye medlemmer, osv., så hvis klubben skal købe voks, skal det være som 
blokvoks. 
Bestyrelsen takker Hvidovre Biavlerforening for brug af deres lokale til 
opsamling af tavler og voks. En stor tak til Torben Larsen for kørsel til og 
fra Tappernøje, og tak igen til  HBiF for hjælp til denne generalforsamling. 
 
Tak. 
 
Jonathan Edwards  
 
 
 
 

Hvidovre Biavlerforening 
Generalforsamling 2010   22. marts 
10 medlemmer havde indfundet sig, Niels Olsen blev valgt til f, han 
konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav ordet til 
formanden, som aflagde beretning. Aftenen indledtes med at mindes 
foreningens første formand, Gunnar Thygesen, som i august afgik ved 
døden. Beretningen godkendtes, (se andetsteds i bladet), og man gik over 
til regnskabet, som i kassererens fravær blev fremlagt af formanden. Det 
blev godkendt. Der var ingen indkomne forslag, og man gik over til valg. 
De to afgående bestyrelsesmedlemmer, Erling Madsen og Kuno 
Christensen genvalgtes. Fremtidige aktiviteter forblev uændrede. (Se 
beretning) Under evt. fremsattes forslaget om at afholde generalforsamling 
samme aften som i Voksklubben, hvilket blev godkendt. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.50 og bisnakken fortsatte en times tid.  
Ref. asp. 
 
Beretning 2009 
Honninghøsten i den forløbne sæson kan der vist ikke klages på, så da kun 
med modsat fortegn. Det har givet livlig omsætning på utraditionelle 
måder. Som noget nyt lykkedes det at få en stand på “Grøn dag på 
Vestegnen”, gode forbindelser er ikke af vejen. Ny honninghøstdag i 
Frihedens Butikscenter, i år var det på grund af ombygning ikke muligt at 
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afholde at komme til i Stationscentret, det håber vi at råde bod på næste år. 
Foreningernes Julemarked var ikke nogen særlig succes, det gik bedre på 
Avedøres Kaserne ugen efter.  
Lokalesituationen er stadig ikke afklaret, først på året fik vi adgang til 
noget på Byvej 78, hvor sidste års generalforsamling blev afholdt. Det var 
imidlertid utilstrækkeligt til vort behov, så vi sagde fra, og afventer nu et 
andet tilbud. Der kan blive tale om noget i de lokaler, Pædagogisk Central 
nu må fraflytte, men det er stadig ikke endelig afklaret. Der arbejdes videre 
på sagen. 
Sommersæsonen forløb som vanligt med godt fremmøde til aftenerne i 
bigården, dronningeavlen forløb tilfredsstillende, og vejret var overvejende 
med os.  
Fremtidigt arbejde 2010 
 Flytning af ”materiel”  
 Åbent hus : mandage  3.maj - 2. august incl.  
 Jordbær og nyslynget honning i juni 
 Lundekrog Landbomuseum i juli 

Ny Honninghøstdag: primo september,  (fredag?) og lørdag i    
centrene) 

 Julemarked ultimo november 
 

 
 
 

Stadepladsen 
 

Små bifamilier med 2010 dronninger sælges. Leveres ca. 1 juli. 
Kontaktes på telefonnummer 51 76 77 00. 
______________________________________________________ 
 
Sælges: 
Cbifamilie på NM eller evt. 12x10. 
Jonathan Edwards 
Tlf. 43623514 
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Det Europæiske Miljøagentur (EEA) klæder sig i grønt 
 

For at fejre den internationale biodiversitetsdag den 22. maj inviterer 
EEA til indvielsen af sin unikke grønne facade 

 
Facaden på Det Europæiske Miljøagentur på Kongens Nytorv 6 vil blive 
udsmykket med ca. 5.000 grønne planter. Planterne kommer til at danne et 
landkort, der symboliserer Europas biologiske mangfoldighed. Den grønne 
facade indvies den 22. maj og kan ses frem til midten af oktober 2010.  
Projektet er et samarbejde mellem bl.a EEA, arkitekten Johanna Rossbach, 
LIFE Københavns Universitet og ingeniører fra danske firmaer. 
Agenturet er vært for et videnskabeligt seminar i forbindelse med 
indvielsen. Her vil der blive sat fokus på Europas biodiversitet og 
vigtigheden af aktive borgere der ønsker at bevare mangfoldigheden. 
Agenturet lancerer også nye succeshistorier om biodiversitet som en del af 
dets on-line ”Environmental Atlas of Europe”. Sidst men ikke mindst 
åbner vi dørene for fotoudstillingen "Living green" af Mathias Klum, som 
er National Geographic fotograf. 
 

Deltag i vores biodiversitetsfest! 
 
Yderligere information kan fås på følgende adresse 
http://www.eea.europa.eu/events/22may eller ved at kontakte os:  
Den grønne facade: Anna Gasquet anna.gasquet@eea.europa.eu 
Program og seminar: Karla Acosta karla.acosta@eea.europa.eu 
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Sværmhenterliste 
 
Der er tradition for, at vi i Vokstavlen indsætter en sværmhenterliste i 
sommernummerene af Vokstavlen, så lokale biavlere altid ved hvem, de 
kan henvende sig til ,hvis der skulle blive melding om en sværm. Egentlig 
bør den kun være en hjælp til, hvis det ikke lige er i ens eget område, at 
der bliver fundet en sværm. Alle biavlere bør nemlig være interesserede i 
at fjerne sværme. Dels kan det være ens egne familier, der er sværmet, 
men det kan også være en god måde at få reklameret for biavl. Dette i og 
med at vi hjælper hinanden til at holde styr på bierne. Det er en god ting at 
holde styr på de evt. svage familier i ens nabolag, hvor ens egne bier kunne 
finde på at gå på rov. Sker det, så der mulighed for 
sygdomsspredning.Nedenfor er en liste over dem, der har tilbudt at hjælpe 
med at fjerne bisværme. At der er tale om bisværme og ikke hvepse eller 
andre skadedyr bør understreges, hvis adresserne gives videre. Der er 
firmaer, der tager sig af den slags opgaver, så dem vil vi ikke gå i 
bedene.På hjemmesiden www.biavl.dk findes også en liste, hvor du måske 
kan finde en biavler i det ønskede område. 
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Sværmhenterliste 

Jens Hee Lindhard 
Carl Danfeldts Alle 14 
2610 Rødovre 
Tlf. 44945941 / Mo. 25853741 

Hans Bo Larsen 
Storkebakken 28 
2400 København NV 
Tlf. 38281331  

Henning Willads Petersen 
Normasvej 25 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 36455717  

Søren Espersen 
Stenstykkevej 34 
2650 Hvidovre 
Tlf. 36783028 / Mo. 27357112  

Roberto Kastrup 
Gåsebæksvej 13 
2500 Valby 
Tlf. 51767700  

Tapani Ranta 
Mosevangen 5 
2860 Søborg 
Tlf. 38338816  

Henning Nygaard 
Frederikssundsvej 123 d 7 
2700 Brønshøj 
Tlf. 23304017  
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Nyttige oplysninger: 
 

KABF’s Voksklub: 
Bankkonto:   Nordea 2131-6264263547 

 
Formand: Jonathan Edwards, Hvidager 48, 2620 Albertslund   
tlf. 4362 3514 
E-mail: jonathan.edwards@privat.dk 
 
Kasserer: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre             
tlf. 3677 4677 
 
Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre 
tlf.3678 2009 
 
Supleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre     
tlf 3677 1898 

 
 

VOXklubben (tillader oxalsyre) 
Bankkonto: Løkken Sparekasse 9033 0000443360 

 
Kontingent 30 kr. betales senest den 1. marts 
 
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre 
Tlf. 4494 5941,     Mobil   2585 3741 
E-mail: lind-hardt@hotmail.com 
 
Kasserer: Klaus Holme, Howitzvej 50A, 3., 2000 Frederiksberg C  
tlf. 2265 7594 
 
Næstformand: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup   
tlf. 3250 2564 
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Bikyndige synsmænd 
 
Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler og skal have flyttet bistader og tavlemateriel, skal du 
ifølge loven henvende dig til en kyndig biavler eller en bisygdomsinspektør for at få synet bierne. 
 
Kyndige biavlere: 
Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre       tlf. 2349 9876  
Svend Jacobsen, Skyttedammen 23, 2605 Brøndby  tlf. 3675 6089 
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 Sundby  tlf. 3250 4390 
Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby     tlf. 51767700 
Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup  tlf. 4033 4434 
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  tlf. 3645 5717 
Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby    tlf. 3647 1765 
 
 
Bisygdomsinspektører:  
Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden mands bier, 
skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør.  
 
Område 01 (postnummer 1000-2699 og 2770-2799):  
Kristin Marie Lassen, Hellebækgade 35, st.tv.,2200 København N   tlf. 3583 8351  
e-mail: kristin_lassen@yahoo.dk                                                           mobilnr. 6199 8351 
 
 
Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):  
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby   tlf. 4587 9502  
e-mail: sven.branner@mail.dk Mobilnr. 2024 9502   
                                                                      
Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg  tlf. 6186 2408 
e-mail: tapani.k.ranta@gmail.com 
 
Område 03 (postnummer 2940-3199):  
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,   tlf. 4970 3071  
e-mail: nicolaj@hyldehuset.dk 
 
Område 04 (postnummer 3200-3499):  
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,   tlf. 4818 8095  
e-mail: biwiwe@dbmail.dk 
 
 
 
Område 05 (postnummer 3500-3699):  
Henrik Jensen, Bonderupvej 10A, Oppe Sundby, 3600 Frederiksværk mobilnr. 2023 6076 
 
Varroainstruktører: 
Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område. 
 
Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, jonathan.edwards@privat.dk   tlf. 4362 3514 
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Afsender: Henning Willads 
Petersen 
Normasvej 25 
2000 Frederiksberg 

Kom ind og få en bisnak – og en kop kaffe. Kom ind og få en bisnak – og en kop kaffe. 

En ny sæson står for døren, 
og det er nu, vi skal forberede os 
for at få et godt honningår. 
 
Det er tid for bestilling af  
Dronninger og småfamilier. 
Husk, vi har forårsfoder på lager. 
 
Vi smelter og vasker de gamle rammer
og leverer selvfølgelig 1. kl. ny voks. 
 


