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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 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Jan Idorn, Sølyst Alle 3, 2660 Brøndby strand    tlf. 43542345 
E-mail: idorn@privat.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 2011 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  
A 2-84.-11, 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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X i kalenderen 
 

Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på 
hjemmesiden www.vokstavlen.dk 
 
Møderne afholdes i lokale A 2-84.-11 på LIFE (Landbohøjskolen),   
Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C. (Det er samme lokale, som før, 
men det har fået nyt nummer). Døren er åben fra kl. 19, men husk at 
komme i god tid. Yderdøren låses kl. 19.30 
 
Fredag d. 12/11 kl. 17. CPH.DOX viser film på Geologisk museum. Entre 
90,- kr. Se s. 18. 
 
Lørdag d. 20/11 kl. 10. Arbejdsdag i Ejby. Se s.4. 
 
Søndag d. 21/11 kl. 10. Varroabehandling i skolebigården på 
Frederiksberg. Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre til deres familier. 
Send Viggo en mail om det antal familier, du skal bruge til. 
 
Søndag d. 28/11 kl. 10. Varroabehandling i Ejby kl. 10.  
 
Tirsdag 07/12 Kl. 19.30. Julemøde. Medbring kaffe/te og egen kop.  
 
Tirsdag d. 11/01 Kl. 19.30. Planlagt møde. Nærmere på hjemmesiden og i 
TfB. 
 
Tirsdag d. 01/02 Kl. 19.30. Planlagt møde. Nærmere på hjemmesiden og i 
TfB. 
 
Tirsdag d. 22/02 Kl. 19.30. Planlagt møde. Nærmere på hjemmesiden og i 
TfB. 
 
Tirsdag d. 15/03 Kl. 19.30. Planlagt møde. Nærmere på hjemmesiden og i 
TfB. 
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Søndag d. 29/5 2011. Sommerudflugten til Hallands Väderö. Reserver 
dagen allerede nu. Se nærmere s. 16. 
 

Bigården i Ejby 
 
Tag arbejdshandskerne på, for lørdag den 20. november har vi brug for 
hjælp i Ejby. 
Opgaverne er mange: Der skal beskæres træer. Grene og kviste skal ikke 
køres væk men blive på grunden. Vandtank skal renses. Magasinerne skal 
renses. Foderspande skal vaskes. Karrusel imellem bistaderne skal fjernes. 
Oprydning i diverse blade, brochurer. Oprydning i værktøjsrum. 
Rengøring indendørs. 
 
Vi mødes lørdag klokken 10.00.Jeg organiserer lidt frokost, så I må gerne 
melde tilbage til mig, at I kommer. 
 
Leif Enghoff 
Telefon 3647 1765 
Mail:jlenghoff@mail.tele.dk      
 
 

BI-SLØJD 
 
 
Bisløjdholdet er startet, men ikke med så mange deltagere som vi havde 
forventet, så der er plads på holdet endnu.  
Mød op torsdag aften klokken 19.00 på Dyssegårdsskolen. Hvis du skal 
være med på holdet, der fremstiller bistader, skal du være hurtig, for 
staderne bliver fremstillet som teamwork.Selv om hænderne ikke er skruet 
rigtigt på, er der hjælp at hente på holdet. 
Ses vi på torsdag?  
 
Leif 
Adressen er: Dyssegårdsskolen 
Dyssegårdsvej 24 
2900 Hellerup. 
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FORMANDENS HJØRNE 

 
Så er bierne gået i klynge. Det vil sige ikke konstant, for selvom der har 
været frost, og bierne har samlet sig på få tavler, så har der nu igen været 
fint vejr med mange flyvende bier. Der er stadig asters og vedben med 
meget pollen, så de har noget at komme hjem med. 
 
I KABF er der også stadig aktivitet. Sløjdholdet er kommet godt i gang, og 
med en Bonderøv i fjernsynet hver søndag, der laver reklame for biavl og 
gør det selv, så tror jeg, at der i år bliver trængsel på holdet. Der er også 
trængsel ved tilmeldingen til næste års kursus. Vi har aldrig tidligere haft 
så mange tilmeldinger før årsskiftet til det kommende års hold. Bemærk, at 
vi i 2011 sætter en begrænsning på 50 kursister. Vi får brug for  hjælp i 
skolebigårdene til at få alle disse folk igennem. 
 
Vi vil gerne hjælpe alle nye biavlere til at komme godt i gang med deres 
nye interesse. I den forbindelse har vi brug for alle foreningens 
medlemmer. Alle kan nemlig være med til at hjælpe ved at vise sine egne 
bier for de nye biavlere, eller fortælle hvornår de behandler mod varroa, 
eller måske kan de udlåne et loddeapparat til isætning af voks i tavler nu, 
hvor det bliver tid for vinterarbejde. Med henblik på at kunne hjælpe 
hinanden, så vil vi i næste nummer af Vokstavlen bringe en medlemsliste 
over KABFs medlemmer. Vi håber at mange vil benytte sig af muligheden 
for at finde biavlere i nabolaget, som der kan udveksles erfaringer med. 
Såfremt du ikke er interesseret i at få dit navn i bladet, så giv besked, når 
du nu betaler dit kontingent. KABF opkræver fortsat selv kontingent til 
både DBF og KABF. For 2011 er dette beløb uændret 725,- kr (KABF: 
55,- og DBF: 670,-): Overfør til reg. nr. 4865 konto nr. 0006021158, eller 
giro +1 (6021158). 
 
- og nu er det kult at være biavler. På kulturnatten var jeg til 
debatarrangement ved det europæiske miljøagentur på Kongens Nytorv. 
Der var debat om, hvordan vi får mere biodiversitet i byerne. Det var 
arkitekter og byplanlæggere, der snakkede om, hvordan vi i fremtiden kan 
gøre byerne grønnere og give befolkningen et nært forhold til naturen og 
vel at mærke en meget forskelligartet natur. Arkitekt Niels Peter Flint slog 
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meget på, at vi skulle have bier i byen. Jeg kunne så sige, at der var 
biavlere nok der gerne ville have bier i byen, og at der til stadighed kom 
flere til. Nu er det mere et spørgsmål om, at Københavns 
Kommune/Hovedstaden må hjælpe med at finde pladser, hvor vi kan have 
bierne stående. Et spændende projekt i den sammenhæng er de tanker, man 
har om at lave overløbsbassiner ved Harrestrup å og Grøndals å, så åerne 
kan genoprettes og give nye grønne biotoper. Her er det oplagt at skabe 
noget liv, hvor bierne kan være centrale til bestøvning af træer og buske. 
 

/HWP 
 
 

Danmarks Biavlerforening har fået nyt administrationssystem. Det giver 
mulighed for, at det enkelte medlem selv kan gå på systemet og foretage 
opdateringer. For at blive oprettet skal vi have din e-mail adresse. Hvis vi 
ikke har din e-mail, så send den til formanden 
(willads@post.cybercity.dk). Dem, der er blevet medlem efter 2006, har vi 
mail adresser på – med mindre der er skiftet ud. 

 
                                

Referat af generalforsamlingen 21.09.2010 
 
Ad. 1. Valg af dirigent. 
Otto Stenov blev valgt som dirigent. 
Ad. 2. Beretning. 
HWP indledte med at mindes Svend Jacobsen, som døde i august. Svend 
har gjort et stort arbejde som foreningens sekretær og i skolebigårdene.  
Derefter fremlagde han beretningen, som kan ses andet sted i Vokstavlen.  
Der var spørgsmål om, hvor mange, der bruger hjemmesiden. Der er tal på 
antal af besøgende på forsiden af vokstavlen.dk, men opslag via Google 
tælles ifølge Jens Juhl ikke med.  
På et spørgsmål fra Gitte om, hvad campus-honning er, svarede HWP, at 
der er fremstillet en speciel etiket til salg af honning i Væksthuset ved 
LIFE, Det biovidenskabelige Fakultet.  
Poul Erik Andersen takkede bestyrelsen for dens arbejde og opfordrede til, 
at man skulle bede medlemmerne om hjælp, hvis der var behov. 
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Beretningen blev vedtaget. 
Ad. 3. Viggo Jessen fremlagde regnskabet. 
Otto Stenov spurgte til kontingentet for sep. 2010 – aug. 2011, der viste et 
fald.  Viggo forklarede, at hvis indmeldelsen sker via DBF, kommer 
pengene først efter regnskabet er afsluttet og tæller derfor ikke med i den 
periode. 
Regnskabet blev godkendt. 
Ad 4. Indkomne forslag. 
Der var ikke kommet nogen forslag. 
Ad. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
På valg var HWP, Svend Jacobsen og Villy Kristiansen. HWP og Villy 
Kristiansen var villige til genvalg, og blev valgt. Jan Idorn stillede op som 
nyt bestyrelsesmedlem og blev valgt. 
Ad.6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Leif Stark og Jesper Valentin 
Petersen blev genvalgt. 
Ad. 7. Eventuelt. 
Ole Knudsen fortalte om en udsendelse om biavl, der havde været i TV. 
Biavleren tog kun overskuddet, og lod bierne overvintre på egen honning. 
Ole har selv prøvet det i år, da han ikke er interesseret i for meget honning. 
Han efterlyste, om andre har erfaring med det. HWP fortalte, at der er en 
artikel i TfB. Bierne kan overleve på ca. 5 kg. Leif Stark har prøvet. Bierne 
brugte mellem 10 og 20 kg til overvintring. Roberto sagde, at det kan være 
bedre at fodre, fordi honningen fra byen kan indeholde affaldsstoffer, der 
kan give bierne problemer med maven.  
Der var også spørgsmål om, hvad DBF gør for at komme brugen af 
inverthonning om sommeren til livs. HWP svarede, at DBF sender 
honningprøver til analyse. Api invert og Apifonda kan måles ved disse 
prøver, men ikke alt foder kan afsløres. Den bedste måde er at se, om der 
fodres om sommeren. 
Leif Enghoff fortalte om skolebigården i Ejby. Der er blevet ryddet meget 
op, men der mangler at blive fældet nogle træer. Han har aftalt et møde 
med kommunens gartner, så vi kan få at vide hvilke træer, der må fældes. 
Der bliver indkaldt til en arbejdsdag i november. 
Poul Erik Andersen fortalte om sløjdholdet. Han har lokalerne fra 30. sept. 
Tak til Ammi for kaffe og lækre hjemmebagte boller. 

/Ulla Fogt 
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Formandens beretning 2010 

Årets gang 
Skal vi tænke tilbage på det forløbne års biavl, så er det den hårde vinter, 
der satte sit præg på året. Fra december til hen i april havde vi frostvejr, og 
til tider meget sne, Dette betød, at vi måtte tilse bierne blot for at sikre os, 
at de i det mindste kunne få mulighed for at komme ud i de dage, hvor der 
var sol. Det var ikke nemt i alle tilfælde, og flere oplevede da også, at der 
havde været bugløb i familierne. 

Da foråret kom hen i maj, havde mange bifamilier svært ved at komme i 
gang, så vi oplevede flere steder, at der ikke var noget at høste til 
grundlovsdag, som ellers traditionelt er tidspunkt for den første høst. 
Mange biavlere ventede til hen i juli, inden den første honning blev høstet. 
Så kom der imidlertid gang i produktionen mange steder, så året endte med 
at give en middel høst. 

Foreningen 
Medlemstallet har fået et gevaldigt løft i det forløbne år. Sidste år var vi 
135 medlemmer. Hertil kom 8 medlemmer fra Omegnen, dvs. 143 
medlemmer. Der er kommet 44 nye medlemmer, og 8 er trådt ud. Alt i alt 
giver dette 179 medlemmer pr. 1. september. Efterfølgende er der kommet 
yderligere 4 medlemmer, og 3 har forespurgt om at komme på kurset til 
foråret. 

Vi har dermed i KABF gjort vores til at øge antallet af biavlere, ikke blot 
lokalt, men også i DBF. Vi må indrømme, at der ikke er gjort noget ud 
over det sædvanlige fra vores side for at hverve nye medlemmer.  

I uge 7 blev vi kontaktet af P4, der havde hørt, at DBF gjorde meget for at 
få flere biavlere. Vi inviterede journalisten ned i skolebigården, hvorfra der 
blev transmitteret nogle få minutter til P4s lyttere om, at bierne stadig var i 
live nede i staderne, selvom der var 30 cm sne og et par minusgrader. Jeg 
kom så til at nævne, at det var meget bedre at være biavler i Hovedstaden, 
da vi har nektarkilder stort set året rundt, hvor der ude på landet ikke er 
mere at hente for en bi når den sidste raps er afblomstret. Disse få 
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sætninger blev bragt i en anden sammenhæng i middagsradioavisen – 
landsdækkende. Jeg tror ikke, at det var denne udsendelse, der gav en 
strøm af tilmeldinger, men faktum er, at vi egentlig havde sagt, at 50 
tilmeldte til vores kursus var toppen af, hvad vi kunne klare.  

Vores omkringliggende lokalforeninger havde også mange kursus 
tilmeldte, og da de sagde stop, kom flere til os. Sluttelig nåede vi derfor op 
på 60 kursister. Det kunne Jesper nok klare, men det er noget af en bedrift 
i nye kursister har været vidne til. Viggo og Ulla har holdt hånd over alle 
de godt 60 nye biavlere, der enten kom på Frederiksberg eller i Ejby. Det 
er en bedrift, som jeg vil bede jer om at værdsætte.  

Fysiske rammer 

Igen i sommer har der været store problemer med tilkørselsforholdene til 
Skolebigården på Frederiksberg, men nu begynder det at lysne, da 
byggeriet er ved at være afsluttet. 

Ugens 3 første dage har der i sæsonen været mulighed for at komme i 
skolebigård, hvilket var i Hvidovre, på Frederiksberg og i Ejby 
henholdsvis mandag, tirsdag og onsdag. – og der har været god aktivitet i 
alle bigårde. Vi er glade for, at vi fik mulighed for at hjælpe Omegnens 
biavlerforening videre på den måde, at aktiviteterne fortsatte i bigården i 
Ejby mose, som en del af KABF.  

Aktiviteter og arrangementer 
Torsdagsarrangementet med bisløjd på Dyssegårdsskolen kørte igen i 
vinter, hvor det faste hold var blevet øget. Igen i år er der blevet lavet nye 
bistader, vokssmeltere, magasiner til staderne mv. Hovedresultatet blev 9 
trugstader i målet 12 x 10.  

Bisløjd på Dyssegårdsskolen er en god mulighed for at lave eget materiel 
eller blot have mulighed for at komme til noget godt værktøj.  

Hen over vinteren er der afholdt møder med følgende indhold. 

I november kom Helle Lauersen, der på det tidspunkt stadig var medlem af 
bestyrelsen for DBF. Hun fortalte om sin egen biavl i Kolding godt  
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illustreret med fine billeder. Som tidligere skribent for månedens arbejde i 
TfB kunne hun også fortælle historier derfra.  

I december havde vi julemødet med kage og kaffe, samt mulighed for 
honningbolsjer. 

I februar var der møde, hvor biavlerne Arne Henriksen og Annette Remerz 
fra Kronborg Vestre Birks Biavlerforening i Nordsjælland kom. De fortalte 
om deres egen biavl. Der var både noget om dronningeavl og noget om alt 
det praktiske med håndtering af honning. 

I marts hørte vi om bier og blomster, idet botanikeren Gunnar Rylander 
spredte ud af sin viden om insektbestøvning af blomster, og noget af alt det 
grundlæggende om blomsternes opbygning. 

I april var der også mulighed for at høre mere om biernes bestøvning, idet 
forfatteren Eigil Holm, der har skrevet lærebog i biavl, kom forbi og 
fortalte ud fra sine mange illustrationer i lærebogen, men også meget 
levende kunne illustrere ting fra biernes liv. 

13. juni havde vi sommerudflugt til biavler Erling Bech, Tadre mølle og 
rundt på Sjælland ved Skjoldnæsholm skoven. 

18. juli kunne vi holde sommerfest i Ejby mose, hvor der blev tid til en tur 
rundt i mosen for at se, hvad det er bierne trækker på derude. 

Vi har deltaget i åbent hus i drivhusene på LIFE i marts og var med ved 
Valby dage i september. 

Kursus i biavl 
Jesper Valentin og Viggo Jessen har som nævnt endnu engang trukket det 
store læs med at få de nye biavlere igennem kurset. Opbakningen var jo 
gevaldig. Deltagerantallet var i år på 64 tilmeldte, heraf deltog de 58. Af 
deltagerne er 33 blevet medlem af foreningen, af disse er 9 par, og 26 fik 
en bifamilie. Dette er som nævnt et gevaldigt løft i forhold til tidligere år. 
Dronningeavl blev igen gennemført over en række mandage i juni og juli. 
Der nåede ikke at komme rigtig gang i første omlarvning, formentlig på 
grund af en for svag familie vi startede med. Vi fik prøvet at omlarve. 
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Udbyttet ved disse mandage var i høj grad, at vi fik prøvet teknikken og 
set mulighederne.  

Vi havde bestilt parringsplads på parringsstationen på Nyord, men det blev 
nogle af Viggos dronninger, der igen i år kom derned. Af første hold kom 
der 5 af 10, muligvis pga. en fejl ved parrekasserne. Der var mere held ved 
andet hold, hvor 8 ud af 10 dronninger blev parret og kom godt i gang. 
Flere af disse dronninger, der gerne skal være fredelige og ydedygtige, er 
blevet spredt i vores område. 

Skolebigårdene 
Aktiviteterne her hænger sammen med kurset. Havde vi ikke kurset, havde 
vi ikke den aktivitet, som vi ser i skolebigårdene. 

Der har været mange besøgende i skolebigården på Frederiksberg. Ud over 
de aktive medlemmer, har der været mange besøgende udefra, blandt andet 
skoleklasser nyder godt af foreningen. Det er Viggo og Ulla, der tager godt 
imod skolebørn, når foreningen bliver kontaktet. Dette sker både i 
skolebigården og hjemme på Amager. 

Skolebigården i Ejby er blevet bestyret af Leif, med god hjælp fra andre. 
Der er blevet ryddet godt op, men der er stadig behov for hjælpende 
hænder. Vi har opsat 2 nye stader, og flere gamle er blevet kørt bort. 

Høsten blev igen ret god i år. Der blev på Frederiksberg i alt høstet over 
800 kg, hvilket i gennemsnit gav godt 61 kg. pr. udvintret familie. 
Vi sælger Campus Honning på det Biovidenskabelige fakultet, men der er 
også mulighed for, at medlemmerne kan købe en spand honning og selv 
fylde på glas. På den måde bliver vores kvalitetshonning afsat på en 
fornuftig måde. I Ejby var høsten mere begrænset, så vi fik et udbytte på 
200 kg eller et gennemsnit på 20 kg. 

Årets dyreste investering var, at vi valgte at investere i en æblemostpresse, 
med tilhørende kværn. Det var en investering, som vi var flere, der havde 
stor fornøjelse af at afprøve i efteråret. Den udlånes fortsat til foreningens 
medlemmer gennem Poul Erik.  
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Sommerudflugt 
Årets sommerudflugt gik som nævnt til Midtsjælland. Vi så først 
erhvervsbiavl ved Erling Bech og hørte om hans biavl, der tidligere har 
været meget stor, men som nu er under afvikling, da Erling er gået på 
pension. Derpå var vi som nævnt ved Tadre mølle, hvor der ikke mere var 
bier, men hvor vi fik en rundvisning på møllen med introduktion til, 
hvordan en gammel vandmølle fungerede. Frokosten indtog vi på 
Kudskehuset ved Skjoldnæsholm, og der blev mulighed for en god gåtur i 
skoven til Sjællands næsthøjeste punkt. 
 
Vokstavlen og Hjemmesiden 
Ulla Fogt har igen redigeret Vokstavlen i det forløbne år. Der er blevet 
taget mange billeder, som nu også dukker op i Vokstavlen. Husk det 
fremover, hvis I tager billeder. 
Gunnar Ytting har været flittig med hjemmesiden, der er blevet forbedret 
med en række hurtige links til aktuelle oplysninger. Der har været afholdt 
møde om en opdatering af vores hjemmeside, da vi har fået en biavler der 
kan hjælpe med det. Vi mangler imidlertid en designer, der kan hjælpe 
med at opdatere layout af hovedside og funktioner. Kender I nogen, der 
kan hjælpe, så hører vi gerne. 

DBF's hjemmeside er både en konkurrent og en medhjælp til vores egen 
hjemmeside. Vi formoder, at rigtig mange er kommet frem til vores 
oplysninger om kurset via denne side. 

Visioner 
Foreningens vision er stadig, at vi skal kunne sælge mere honning til en 
god pris. 
Husk, at den biavler, der sætter sin pris billigt, sælger en honning, der ikke 
er mere værd - ellers var prisen jo netop højere. 
Der er tale om et kvalitetsprodukt med en historie. 
Vi vil også gøre, hvad vi kan for at udbrede kendskabet til biavlen og give 
vores medlemmer et optimalt grundlag for at kunne drive en succesfuld 
biavl og give mulighed for, at medlemmerne kan mødes omkring deres 
fælles interesse. 
Dette mener vi bedst gøres ved, at der findes nogle aktive åbne miljøer 
med gode biavlere, der kan give deres viden videre.  
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Kontingent 
Igen i år har vi brugt af formuen, idet vi som nævnt købte en 
honningpresse og bl.a. nyt materiel. Samtidig har vi dog også brugt mange 
penge på aktiviteter til glæde for medlemmerne, ligesom vi har arrangeret 
ture med et godt tilskud til. 

Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Henning Willads Petersen 
(formand, delegeret på DBFs generalforsamling 2010), Leif Enghoff 
Jensen (næstformand), Viggo Jessen (kasserer), Svend Jakobsen 
(sekretær), afgået ved døden august 2010, og Ulla Fogt (redaktør) og Villy 
Kristiansen (suppleant). Bestyrelsen har holdt 4 møder og er ofte i kontakt 
via e-mail omkring behandling af diverse sager.  

/HWP 

 
KABF’s regnskab 2009-2010 

Indtægter:    
    
     
Kontingent  10.525,00  
Renter giro  1,69  
Annonceindtægter 4.200,00  
Kursus   5.142,40  
Skolebigård  15.006,30  
     
      
    
Ialt  indtægter                                                     34.875,39
    
Udgifter:    
    
Gebyr giro  350,00  
Vokstavlen  8.079,43  
KABF genf./møder 10.762,00  
DBF/ formandsmøder 928,00  
Kontorhold  2.346,50  
Diverse     8.728,36  
Ejby Skolebigård 9.742,72  
    
Ialt udgifter   40.937,01
    
Underskud   6.061,62 
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Status     
     
1. September 2009     31. August 2010 
     
     
Kassebeh. 5.331,00  4.182,00  
Girokonto 6.590,95  9.678,33  
      
     
Underskud 6.061,62    
      
Overf.fra oblkto 8.000,00    
Ballance 13.860,33  13.860,33   
     
     
     
Bank     
  Rente/udbytter  
      
Aktionærkonto 3.259,94 16,68 3.276,62  
Aktieværdi 6.018,75 0,00 6.097,50  
Obligationskto 38.510,00 1.057,78   
Hævet til girokto -8.000,00 31.567,78  
Bank ialt 47.788,69   40.941,90  
     
Årets tal   13.860,33  
     
Foreningens formue 31/8 2010 54.802,23  
     
     

Leif Stark  
Henning Willads 
Petersen  

     
Revisor                Formand  
     
Viggo Jessen     
     
  Kasserer     
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Budget   
  
1. Sep.2010  31. Aug.2011 
  
  
Ind  
Kontingent 9.955,00
Renter Giro 1,00
Annoncer 4.200,00
Overskud bigård 10.000,00
Ovskud v. Kursus 2.000,00
  
  
Indtægt 26.156,00
  
Ud  
Gebyr giro 400,00
Vokstavlen 9.000,00
KABF møder 11.000,00
DBF møder 3.000,00
Kontorhold 2.500,00
  
  
Udgift 25.900,00
  
Overskud 256,00 

 
 

HUSK KONTINGENT 
 

Hvis du vil være sikker på at modtage 
januarnummeret af ”Tidsskrit for Biavl”, 
bedes du indbetale senest 
 
  25. november 2010  
 
 
Girokortet findes på de sidste sider her i Vokstavlen 
 
Kontingent er:    55 kr. til KABF 
                         670 kr. til DBF 
               I alt    725 kr. 
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Sommertur søndag d. 29. maj 2011 
 
Hallands Väderö – en  klippeø i Kattegat - med havmiljø, sæler og Ø-
parede dronninger. 
 
Nord for Kullen, på spidsen af Bjærrehalvøen, ligger den lille fiskerflække 
Torekov. Herfra sejler vi ud for at se sælerne i øjnene, inden vi bliver sat i 
land på Hallands Väderö. Her er kun trampestier gennem strandenge, over 
klippeskær og ind igennem små skovlunde med pragtfuld undervegetation. 
Næsten ingen huse, et fyrtårn, blåt hav og fugle alle vegne. Får, små heste 
og kvier græsser frit, og vi kan slentre ubesværet gennem denne 
klippefyldte frodighed. Hallands Väderö er kun 20 min sejlads fra den 
svenske kyst, tæt på fastlandet og langt nok væk til, at svenske biavlere i 
en lysning i skoven opformerer ø-parede dronninger. Det er spændene at 
se, hvordan arbejdet her gribes an, ikke mindst i samklang med den fine 
natur der her bliver stillet til skue. På sejlturen over til øen slår vi et lille 
slag med båden forbi de sydlige klippeskær for at se efter sæler. Herefter 
går vi af stier gennem blandet naturskov frem til bihusene (ca. 1,5 km), 
hvor vi får en præsentation af arbejdet med Ø-parede dronninger, og så må 
det være tid til at finde en strandplads for at spise vores egen medbragte 
frokost. Efter frokosten er der for de nysgerrige og vandrelystne guidet tur 
til fyret og noget af øens lyksaligheder. Inden tilbageturen er der is, kaffe 
og lidt kage i kiosken. Turen er en god familietur, også med børn.  
Påklædningen skal være efter vejret, idet der ikke findes mulighed for at 
komme indenhus, der er dog toilet flere steder.  
 
Afgang fra: Reventlovsgade v. Hbg. (istedgadesiden) kl. 7,00 Tilslut: 
Helsingør v Scandlines bil-billetsalget (Færgevej 8) kl. 7,45. Til: Kbh. Hbg 
ca. 19,45 Pris:  200 kr. inkl. egen bus, færge og sælsafari. Børn under 14 år 
halv pris. (KABF giver tilskud til turen, men du skal selv have madpakke 
med). 
 
Tilmelding ved betaling til reg. nr. 4865 konto nr. 0006021158, eller giro 
+1 (6021158).  Når bussen er fuld, er der ikke flere pladser. Vi har valgt at 
lave en samlet transport til denne sommerudflugt, idet bro eller 
færgebilletter for den enkelte bil ikke er nogen helt lille udgift. 
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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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CPH-DOX 
 
Fredag d. 12.  november kl. 17. CPH.DOX viser film på Geologisk 
museum. Entre 90,- kr 
 
'Colony' zoomer ind på det uforklarlige fænomen Colony Collapse 
Disorder: millioner af bier verden over er i de senere år forsvundet - og 
ingen ved hvorhen. I svimlende smukke billeder af både bier og deres ejere 
fortæller filmen historien om menneskets succes med at udnytte bierne til 
at optimere landbrugsproduktionen og ikke mindst det efterfølgende fald 
den dag, hvor de arbejdsomme bier forsvinder. Ved første øjekast handler 
filmen om den lille, men ikke uvæsentlige biindustris nedtur - men under 
filmens suveræne æstetiske overflade lurer en erkendelse af, at bikoloniens 
kollaps bør tages alvorligt i en større sammenhæng. For bier er helt 
essentielle for vores fødevareproduktion - uden bier, ingen bestøvning og 
uden bestøvning, ingen høst. 'Colony' er en film, der på én gang formår at 
være både dagsordensættende og kunstnerisk livgivende. Et foruroligende 
værk, der uden omsvøb kan kaldes en af de senere års allerbedste 
dokumentarfilm. 
Ifm. særvisningen 12.11 på Geologisk Museum i Botanisk Have vil 
instruktørerne være tilstede. Claus Meyer byder velkommen, og vi byder - 
i samarbejde med Danmarks Biavlerforening og Meyers Bageri - på lækre 
honningsnitter, mjød, friskbagt brød og honning fra bier på arbejde i hele 
Danmark. 
(Kontakt Henning Willads Petersen  hvis du vil hjælpe med at servere 
honning). 
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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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GIROKORT 
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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 sæson er ved at være slut, 
og det er nu, vi skal forberede os 
til et godt honningår næste år. 
 
Husk, vi har småfamilier, 
bimateriel og vinterfoder på lager 
 
Vi smelter og vasker de gamle rammer
og leverer selvfølgelig 1. kl. ny voks. 
 


