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Referater fra bestyrelsesmøder 

Referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger er lagt ud på hjemmesiden 

www.vokstavlen.dk, under fanen ‘Vokstavlen’. 

 

                                            

Medlemsoplysninger 

I KABF ønsker vi at opdatere medlemsoplysningerne, så er du flyttet, har fået nyt telefonnummer 

eller ny emailadresse, så kontakt rikke.hoejer.pedersen@gmail.com. Du kan også benytte linket på 

medlemssiden på biavl.dk.  

Tak for hjælpen. 

 

Husk kontingent 

Kontingent for 2022 er 80 kr. til KABF og 710 kr. til DBF. I alt 790 kr.  

DBF sørger for automatisk opkrævning, hvis man både er DBF-medlem og KABF-medlem og 

tilmeldt betalingsservice. 

Er man alene medlem af KABF, bedes man indbetale kontingentet til foreningens bankkonto: 

Danske Bank: registreringsnummer 4424,  kontonummer 0006021158.  

Husk at angive navn og adresse samt email, såfremt man alene er medlem af KABF. 

 

  

Vokstavlen 

KABF’s medlemsblad udkommer 4 gange årligt. Kontakt Ulla Fogt på ulla.fogt@gmail.com. 

Deadlines: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober. 

 

Lokalforening 

Hvidovre Biavlerforening (HBiF) 

Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 77 46 77. 

 

Mødeadresser: 

KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU SCIENCE,  

Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.  

Mødeadresse KABF: KU Science, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C. 

HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre. 

KABF/Ejby: Mosetoften 35, 2600 Glostrup. 

Tårnby-Bi: Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup. 

Gratis udlån af honningpresse og 4-solds slynge. Tilbehør til slynge: skrællebakke, 
skrællekniv og dobbeltsi. Tilbehør til pressen: dobbeltsi. 

Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 77 46 77 

Gratis udlån af 4-solds slynge:  

Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV.  

E-mail: peder@riis-hedegaard.dk.                                                              Tlf. 22 80 23 06 

 
 

 

 

 

 

http://www.vokstavlen.dk/
mailto:peder@riis-hedegaard.dk
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Adresser og telefonnumre: 

KABF’s bestyrelse 

 

Formand: 

Thomas Skall, Philip de Langes Allé 7A st. tv.,  

1435 København K  tlf. 26 12 25 02 

E-mail: thomas@skall.dk 

Tlf. 26 12 25 02 

 

Næstformand: 

Egon Lund Christensen, Tagensvej 252, 2.th., 

2400 København NV  tlf. 20 81 47 14 

E-mail: egon.lund.chr@gmail.com 

Tlf. 20 81 47 14 

 

Kasserer: 

Rikke Højer Pedersen, Præstebakken 15, 2610 Rødovre 

E-mail: rikke.hoejer.pedersen@gmail.com 

Tlf. 21 27 81 31 

 

 

Sekretær: 

Kristian Bang Andersen, Abildvænget 11, 2750 Ballerup 

E-mail: kristian.bang.andersen@gmail.com 

Tlf. 30 79 49 37 

 

 

Bestyrelsesmedlem: 

 

Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte       tlf. 39 69 85 58 

E-mail: frydhs@email.dk 

Tlf. 39 69 85 58 

 

 

 

Suppleant: 

Ole Samuelsen, Hvidkløvervej 24, 2400 Kbh. NV 

E-Mail: vejlsam@webspeed.dk 

Tlf. 42 37 34 36 

 

 

mailto:kristian.bang.andersen@gmail.com


 VOKSTAVLEN 4 

X i kalenderen 

 
Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på 

hjemmesiden www.vokstavlen.dk og i Tidsskrift for Biavl. 

Bliv medlem på Facebook ved at bede om adgang til gruppen 

”Københavns Biavlerforening”. 
 

 

September 

 
Uge 39 KaBF’s Voksklub 

Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 39. 
 
Lørdag d. 24/9 kl. 10.00-12.00. KaBF’s Voksklub. 

Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til Bihuset ved HBiF’s 

bigård, Byvej 98, 2650 Hvidovre. Se s. 9. 

 

Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2022 

 
 

Tirsdage kl. 19.00              Aftenmøde. Hver tirsdag aften. 

 

Tirsdag d. 9/8 kl. 19.00  Klargøring til honningfratagning. 

 

Søndag d. 14/8 kl. 10.00  Honningfratagning og fodring. 

 

Søndag d. 21/8 kl. 10.00  Varroabehandling (myresyre). 

 

Søndag d. 20/11 kl. 10.00  Varroabehandling og udlevering af oxalsyre. 

Medlemmer kan få oxalsyre til max. 10 

bifamilier.         

Bestil senest søndag 13. november. 

Send en mail med navn og antal familier til  

oxalsyre.life@gmail.com 
 

 

http://www.vokstavlen.dk/
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Møder i Skolebigården i Ejby 2022 

 
 

Onsdage kl. 19.00          Aftenmøde. Hver onsdag aften. 

 

Onsdag d. 10/8 kl. 19.00  Klargøring til honningfratagning. 

 

Lørdag d. 13/8 kl. 10.00  Honningfratagning og fodring. 

 

Lørdag d. 20/8 kl. 10.00  Varroabehandling (myresyre). 

 

Lørdag d. 19/11 kl. 10.00  Varroabehandling og udlevering af oxalsyre. 

Medlemmer kan få oxalsyre til max 10 

bifamilier.  

Bestil senest søndag 13. november. 

Send en mail med navn og antal familier til  

oxalsyre.ejby@gmail.com 
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FORMANDENS HJØRNE 
 

Det var stort set den sæson. Det er jo sådan lidt vemodigt at skrive – især 

på sådan en solrig sommerdag hvor disse ord forfattes, men vi skal til at 

tænke på at indvintere. 

 

Det var koldt i foråret – men sæsonen blev vel alt i alt nogenlunde. Det er 

tid til at tage den sidste honning fra, at varroabehandle, og så skal der 

indkaldes til generalforsamling. 

 

Sæsonen begyndte med 56 nye kursister. Under nedlukningerne lærte vi, at 

virtuel undervisning har både for- og bagdele sammenlignet med 

undervisning ved fremmøde. Derfor afholdt vi 2022-kursets teoridel som 

en blanding af fremmøde og kursus hjemme bag skærmen. Det fungerer 

fint med 2 gange fremmøde (første og sidste kursusgang) og 2 gange 

virtuel undervisning. 

 

Jeg synes fortsat, at fremmødet i skolebigårdene til medlemsaftnerne efter 

kursets første fire aftner - kunne være større - jeg håber, fremmødet vender 

tilbage til nogenlunde normalaktivitet, så vi kan klare opgaven med at 

holde kurser. Eller er det ved at være tid til at indskrænke og måske ikke 

opretholde alle skolebigårdene?  

 

Der er mange opgaver at varetage – jeg nævnte det sidste år og nævner det 

igen. Der skal bl.a. pakkes rammer til vask og udsmeltning. Er der nogen, 

der vil give en hånd med, så skriv til mig. 

 

Der er generalforsamling den 28. september 2022. I år skal vi vælge 

formand, et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleant.  

 

Et sted i bladet finder du indkaldelsen til Generalforsamlingen 2022.  

 

Generalforsamlingen afholdes, som vi plejer at gøre det, i medborgerhuset 

i Hvidovre. Mød op og vær med til at sætte præg på fremtidens KABF.  
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Husk varroa-behandling efter honningfratagning. Vi behandler med 

myresyre i bigårdene den 20. august i Ejby og den 21. august ved KVL.  

 

DBF har opdateret stadevægten i bigården ved KVL – den er opdateret til 

en ny og mere fintfølende model. Den sender data oftere og nu hele 

døgnet, og så er den koblet sammen med en vejrstation. Det giver flere 

data – som tilsammen kan give forskerne mere viden om, hvordan vejret 

påvirker biernes indsamling. Vægten findes på stadevægt.dk og kaldes der 

Københavns Universitet. 

 

Hvis du stadig har honning at høste, så husk at vi sidste år fik sponsoreret 

en 4 solds motorslynge, og over i det har anskaffet en manuel 4 solds 

slynge af samme model, så vi nu (foreløbig i Ejby) har 2 slynger mere at 

udlåne til vores medlemmer. Vi arbejder på at få elektronikken til at 

makkeret, så de kan reserveres over nettet, men lige nu foregår det på den 

måde, at man må skrive til mig, og så formidler jeg udlånet.   

 

 
 

Thomas Skall 
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INDKALDELSE TIL KABF’S ORDINÆRE 

GENERALFORSAMLING 2022 

Onsdag d. 28. september 2022 kl. 19.30 afholdes den ordinære 

generalforsamling i Caféen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 

2650 Hvidovre.  

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Morten Westy som dirigent.  

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelse:  

• Formand for 2 år (Thomas Skall, modtager genvalg).  
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Rikke Højer Pedersen stiller op).  
• Suppleant for 1 år. (Ole Samuelsen modtager genvalg) 

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy, 

modtager begge genvalg).  

7. Eventuelt.  

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden 

Thomas Skall, Philip de Langes Allé 7A, st. tv. 1435 København K, e- 

mail: thomas@skall.dk, i hænde senest onsdag d. 14. september 2022.  

Bestyrelsen  
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KABF’s Voksklub. 

Efterårssmeltning 2022 
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks  

til omsmeltning i uge 39. 

Opsamling til fælles transport: (kr. 15,- pr. sæk – kontant) 

Lørdag d. 24. september kl.10.00 – 12.00 ved HBiF’s bigård, Byvej 98. 

Pakning af rammer: 

Se hvordan på Bihusets hjemmeside: ”Sådan pakker du 

dine rammer”, så det bliver bedst muligt. 

Der skal mærkeseddel både indvendig og udvendig, og de 

skal udfyldes således: 
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KABF’s Voksklub  

 

                                      Biavler Brum 

                                      Bivejen 11 

                                      2222 Droneby 

 

1 af ? 

Husk at begge mærkesedler skal bindes på, så den kan 

tages af til videre behandling. 

 

 

 

 
 

 

BISLØJD VINTERSÆSONEN 2022-2023 
 

For hvem: Medlemmer M/K af KABF med interesse for træsløjd i festligt 

samvær om biavl i bredeste forstand. Piger er særdeles velkomne, 

sløjdlokalet har også masser af værktøj egnet til kvindehænder. 

Hvad: At opfriske g(l)emte sløjdkundskaber under arbejde med diverse 

biavlsrelaterede emner; lad fantasien råde og bliv inspireret af tidligere 

projekter. For den, der ønsker at samle/bygge sit eget trugstade, gives den 

gode mulighed her. Eller hvad med en solvokssmelter, 

tappespandsskammel, redskabskasse, magasinbuk, etiketpåsætter til glas, 

magasiner, bitømmerplader, pollenbund til opstabling, transportkærre, ja, 

kom med dit eget ønske...  

Hvor: Bakkegårdsskolens Træsløjdlokale, Nørrebakken 1, 2820 Gentofte. 

Hvornår: Torsdage aftener kl. 18.45 – 22.00, første gang 29. september 

2022. Sidste gang primo april 2023. 

Pris: Deltagerbetaling pr. person kr. 200 plus udgifter til eget 

materialeforbrug. Et trugstadesamlesæt i fyrretræ med tagpaptag koster 

anslået kr. 3.000+ i materialer. 

Hvordan: Med fælles medvirken, instruktørassistance og lidt maskinhjælp 

samler/bygger vi alle former for biavls-materiel. Midtvejs hver aften nydes 

medbragt kaffe og kage. I kælderen gives mulighed for at opbevare 

byggeprojekter fra gang til gang. 



 VOKSTAVLEN 11 

 

 

 

 

Tilmelding til Poul Erik Andersen på mail frydhs@email.dk snarest 

muligt, optagelse efter først-til-mølle. Deltagere i forrige sæsons (2021-

2022) bisløjd er forhåndstilmeldte, ønsker du ikke at gøre brug af din 

reservation, så frameld dig venligst snarest muligt. Træsløjdlokalets 

indretning og størrelse sætter en deltagerbegrænsning på 16 personer. 

Meld dig til bisløjd og få en frirumsaften med masser af inspiration i 

duften af høvlspåner! 

 
. 

 

 
 

 

 

mailto:frydhs@email.dk
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Stadepladsen 

 
Husk, at bifamilier skal synes af en kyndig biavler inden flytning. Se evt. 

mere på biavl.dk, Regler for flytning af bier. 

_____________________________________________________ 
 

 

1: En kasse plastikbægre med hvide låg, 450 g., Ø88 mm, gives væk. 

 

2: Et Tappernøjestade, grøn, 4 magasiner, 12x10, sælges (pris 1000 kr.). 

 

Kontakt Tammes Menne 

Tlf. 2211 5922 
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Nyttige oplysninger 

 

KABF’s Voksklub: 

OBS. Nyt kontonummer 

Bankkonto: Arbejdernes Landsbank 5342 0000249521 

 

Formand: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre. 

Tlf. 20 45 31 56. 

E-mail: l.bendsen@mail.dk 

 

Kasserer: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre. 

Tlf. 30 28 78 09. 

E-mail: lundborg@post11.tele.dk 

 

Best.medlem: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre.             

Tlf. 36 77 46 77. 

E-mail: ammistein@gmail.com 

 

 

 

VOXklubben (tillader oxalsyre) 

Bankkonto: Nordjyske Bank 9033 0000443360 

 

Kontingent 30 kr.  

 

Formand: Jarl Korremann, Tårnholmsvej 4, 2700 Brønshøj. 

Tlf. 30 64 42 22 

E-mail: jarl.korremann@mail.dk 

 

Kasserer: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup.   

Tlf. 32 50 25 64. 

E-mail: gunnar.ytting@gmail.com. 

 

  

mailto:l.bendsen@mail.dk
mailto:jarl.korremann@mail.dk
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Bikyndige synsmænd 
 

Hvis man skal have flyttet bistader og tavlemateriel fra en bigård til en anden, skal bierne og 

materiellet synes, og flytningen skal registreres i CBR (flytteattest). Er du ikke selv uddannet som 

kyndig biavler, skal du have en kyndig biavler til at syne bierne og udarbejde flytteattesten. 

Nedenstående finder du nogle af de kyndige biavlere, vi har blandet medlemmer i foreningen. 

 
 

Kyndige biavlere: 

 

Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre.       Tlf. 23 49 98 76 

  

Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg.  Tlf. 41 39 30 52 

 

Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S.  Tlf. 40 17 99 09 

 

Ole Iversen, Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby.  Tlf. 31 34 14 00 

 

Villy Bæk Iversen, Udbyvej 2 A, 2740 Skovlunde  Tlf. 22 74 73 45 

 

Du kan i øvrigt finde kyndige biavlere på https://www.biavl.dk under fanen for medlemmer, 

vidensbank og regler for salg – og flytning. 
 

 

Bisygdomsinspektører:  

Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille, trakémide eller Tropilaelaps-mide i 

bigården eller anden mands bier, skal man straks henvende sig til nærmeste bisygdomsinspektør. 

Den nærmeste bisygdomsinspektør finder du ved at bruge oversigtskortet i den Centrale 

Bigårdsregister https://cbr.pdir.dk 

 

 

 

  

https://www.biavl.dk/
https://cbr.pdir.dk/
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B PP 

 
 
 

Afsender: Thomas Skall 
Philip de Langes Allé 

7 A st. tv., 

1435 København K 

 


