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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 725 kr. til DBF. I alt 805 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 

Dette nummer af Vokstavlen er det sidste fysiske nummer. Fremtidigt vil oplysninger kunne findes 

på tidskrift for Biavls rubrikker om lokalforeningernes aktiviteter, hjemmesiden, Facebook og mail, 

der videreformidler informationer om foreningens aktiviteter.  

 

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
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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 og i Tidsskrift for Biavl. 

Bliv medlem på Facebook ved at bede om adgang til gruppen 

”Københavns Biavlerforening”. 
 

 

December 

 
Tirsdag d. 6/12 kl. 19.30 Vi afholder vores traditionelle julemøde, hvor vi 

smager på honning og i det hele taget har en   

hyggelig aften i hinandens selskab. Medbring et 

glas af din bedste honning fra den forgangne 

sæson og få smagen bedømt af dine kollegaer ud 

i biavlen. Vi smager i kategorierne fast og 

flydende. Medbring gerne kaffe og kage til 

pausen. 

 

Januar 
 

Tirsdag d. 10/1 kl. 19.30 Honninganalyse. 

Danmarks Biavlerforening har etableret et mini- 

laboratoruim. Konsulent Ole Kilpinen kommer  

og fortæller om honninganalyse, hvordan 

analyserne udføres, og hvad vi kan bruge dem til. 

Medbring gerne kaffe og kage til pausen. 

 

Februar 
 

Tirsdag d. 28/2 kl. 19.30 Sæbe, cremer og salver. 

                                          Lotte Skovdal kommer og fortæller om, hvordan  

vi kan bruge voks og andre biprodukter til selv at    

lave sæbe, creme og salve. Medbring gerne kaffe 

og kage til pausen. 

 
 

http://www.vokstavlen.dk/
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Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2022 

 
 

 

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 
 

 

 

 

 

Møder i Skolebigården i Ejby 2022 

 
 

 

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. 

Vi håber, at nogle af jer vil blive lidt og hjælpe 

med at skrabe magasiner, hhv. beskære 

omkring bistaderne i skolebigården i Ejby, når 

vi har oxalsyredryppet skolebigårdens bier. 

 

 
 

 

 

mailto:oxalsyre.ejby@gmail.com
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FORMANDENS HJØRNE 
 

 

Du sidder nu med det sidste nummer af Vokstavlen, der udkommer som 

papirudgave. Bestyrelsen har besluttet, at bladet ikke længere skal trykkes. 

Vi vil fremover alene bruge Tidskrift for Biavls rubrikker om 

lokalforeningernes aktiviteter, hjemmesiden, Facebook og mail til at 

videreformidle informationer om foreningens aktiviteter. Jeg har i mange 

år med mellemrum sendt informationsmails ud. Hvis du ikke har modtaget 

disse mails, er det måske fordi din mailadresse er forkert. Er den forkert, 

eller mangler vi den, kan du selv redigere dine kontaktoplysninger på ”Min 

side” på Biavl.dk. Eller du kan kontakte os i bestyrelsen eller DBF og få 

hjælp. Endelig er der enkelte medlemmer af KABF, der ikke også er 

medlemmer af DBF. I må sørge for, at vi har jeres mailadresse. Det kan I 

gøre ved at kontakte vores kasserer, Rikke Højer Pedersen. 

 

Vi holdt generalforsamling den 28. september 2022 i medborgerhuset i 

Hvidovre, som vanligt. Morten Westy blev igen i år valgt til dirigent og 

han ledte os trygt gennem dagsordenen og gennem de forskellige 

valghandlinger. Jeg var på valg, lige som Rikke Højer Pedersen, Poul Erik 

Andersen og Ole Samuelsen var det. Rikke Højer Pedersen og Poul Erik 

Andersen blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen, Ole Samuelsen 

blev genvalgt som suppleant, og jeg blev genvalgt som formand. Jeg 

takker for valget. Vores revisorer: Leif Stark og Morten Westy blev 

ligeledes genvalgt.  

Vi sluttede generalforsamlingen af med kaffe og honningmadder. Tak til 

Ammi for det. 

 

Beretningen og referatet af generalforsamlingen er optrykt i bladet her.  
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Vi har planlagt 3 vintermøder i den kommende sæson. De vil alle blive 

afholdt på KVL. Nærmere herom følger på mail, når vi nærmer os de 

enkelte datoer. 

 

Tirsdag den 6. december 2022. Julemøde. 

Vi afholder vores traditionelle julemøde, hvor vi smager på honning og i 

det hele taget har en hyggelig aften i hinandens selskab. Medbring et glas 

af din bedste honning fra den forgangne sæson og få smagen bedømt af 

dine kollegaer ud i biavlen. Vi smager i kategorierne, fast og flydende. 

Medbring gerne kaffe og kage til pausen. 

 

Tirsdag den 10. januar 2023. Honninganalyse. 

Danmarks Biavlerforening har etableret et minilaboratorium. Konsulent 

Ole Kilpinen kommer og fortæller om honninganalyse, hvordan analyserne 

udføres, og hvad vi kan bruge dem til. Medbring gerne kaffe og kage til 

pausen. 

 

Tirsdag den 28. februar 2023. Sæbe, cremer og salver. 

Lotte Skovdal kommer og fortæller om, hvordan vi kan bruge voks og 

andre biprodukter til selv at lave sæbe, creme og salve. Medbring gerne 

kaffe og kage til pausen. 

 

Det er i øvrigt tid til kontingentopkrævning.  

Alle KABF-medlemmer, som også er medlemmer af Danmarks Biavler 

Forening, vil enten blive opkrævet automatisk via betalingsservice eller 

modtage et indbetalingskort til betaling af begge foreningskontingenter 

(725+80 kr.)  

Er I kun medlemmer af KABF, bedes I selv sørge for at indbetale 80 kr. til 

foreningens bankkonto reg.nr. 4424 konto 0006021158 inden den 1. 

december 2022. 
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Vi skal også huske, at oxalsyre til varroabekæmpelse skal bestilles inden 

den 13. november 2022. Også her kan I se mere i rubrikken ”Kryds i 

kalenderen”, enten her i bladet eller på hjemmesiden.   

Afhentning af oxalsyren sker enten i Ejby eller på KVL hhv. den 19. og 

20. november 2020. 

Den 19. november, håber vi, at nogle af jer vil blive lidt og hjælpe med at 

skrabe magasiner hhv. beskære omkring bistaderne i skolebigården i Ejby, 

når vi har oxalsyredryppet skolebigårdens bier.  

 

Til slut vil jeg udtrykke en stor tak til vores mangeårige redaktør på 

Vokstavlen, Ulla Fogt. Ulla har lagt mange timer i at sætte bladet sammen, 

kommunikere med skribenter, trykkeriet og annoncører. Tak for indsatsen, 

Ulla. 

 

Thomas Skall 

 

 

 

 

Referat fra KABF’s ordinære generalforsamling 2022 
 

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 
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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. 

 

 

Referat: 
 

I alt 20 medlemmer var mødt op til den ordinære generalforsamling 

 

Ad. 1): 

Morten Westy blev enstemmigt valgt som dirigent 

 

Ad. 2): 

Beretningen var udsendt inden afholdelse af den ordinære 

generalforsamling, hvorfor formanden alene gennemgik udvalgte dele af 

beretningen. Beretningen fik enkelte kommentarer med hensyn til, at 

vokstavlen nu ikke mere vil blive udsendt som et fysisk blad. Heriblandt at 

der kunne være et problem for de af KABF’s medlemmer, der ikke har en 

e-mail, da de jo ikke kan modtage vokstavlen som et nyhedsbrev eller på 

anden måde få informationer fra KABF. 

Herefter blev formandens beretning godkendt. 
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Ad. 3): 

Rikke Højer Pedersen gennemgik regnskabet uden kommentarer eller 

spørgsmål fra de fremmødte, hvorefter at regnskabet kunne godkendes. 

 

Ad.4): 

Ingen indkomne forslag. 

 

Ad.5): 

Formand Thomas Skall, genvalgt. 

Rikke Højer Pedersen, genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Ole Samuelsen, genvalgt som suppleant. 

 

Ad.6): 

Revisor Leif Stark. Genvalgt. 

Revisorsuppleant Morten Westy. Genvalgt. 

 

Ad.7): 

Under eventuelt blev følgende punkter diskuteret: 

a) Kommunikation nu vokstavlen ikke længere planlægges at blive 

udsendt som et fysisk blad 

b) Tyveri i bigårdene og tyverialarm til KVL 

c) Nedlæggelse af en eller flere skolebigårde 

d) Andet 

 

Ad 7a): 

Årsagen til, at bestyrelsen ønsker at opgive det fysiske blad ligger i de høje 

omkostninger, at formatet er outdated og besværligt at håndtere, der skal 

bl.a. findes en ny redaktør da Ulla Fogt efter mange års tro tjeneste stopper 

som redaktør med udsendelsen af næste Vokstavle. Samtidigt indeholder 

vokstavlen begrænset faktuel information udover information, som lige så 

godt eller bedre kan ligge på fx Facebook eller hjemmeside. Bestyrelsen er 

desuden af den opfattelse, at bladet ikke læses i samme omfang som 

tidligere, og at mange (måske i sær yngre medlemmer) foretrækker et 

nyhedsbrev pr. mail.  

 

Til info: Bladet udkommer sidste gang i november. 
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Herunder et par bemærkninger fra de fremmødte medlemmer: 

• Hvad skal pengene anvendes til, hvis bladet droppes? 

• Hjemmesiden er ikke opdateret, og det er svært at finde oplysninger. 

• Hjemmesiden skal være nem at finde rundt i og ikke indeholde en 

masse ”plidder-pladder”. 

• Bestyrelsen bør have lidt frie hænder til at bestemme, hvilke 

platforme der anvendes til kommunikationen. 

• Pengene, der spares ved at stoppe med udgivelsen af bladet, kan evt. 

anvendes til betaling for en mere professionel opstilling af 

hjemmesiden. 

• Svært at finde nogen blandt KABF’s medlemmer, der ved noget om 

hjemmesider. 

• Hjemmesiden bør udarbejdes af professionelle folk. 

• Der er meget arbejde for bestyrelsesmedlemmerne især med 

skolebigårdene. 

• Det er et spørgsmål om, hvad man ønsker at kommunikere. Datoer 

kan fx slås op i skolebigårdene.  

• Datoer samt informationer om bisagkyndige og andre 

personoplysninger etc. er mere egnet til en hjemmeside. 

• Facebook er godt egnet til dialog og diverse spørgsmål medlemmer 

imellem. 

• DBF kan kontaktes for at høre, om KABF kan koble sig på deres 

format med lokalforeninger. 

• Evt. nøjes med at udgive Vokstavlen to gange om året, hvilket dog 

vil gøre det svært at få alle detaljer med. 

• Annoncere i aktivitetskalenderen i DBF-bladet. 

• Der var ikke mange af de fremmødte, der virkeligt vil mangle bladet. 

• KABF skal fokusere på det vigtige, som er at oplære nye biavlere og 

udbrede kendskabet til biavl i Danmark. 

• Samle information for KABF i DBF-bladet sammen med de andre 

lokalforeninger. 

 

Ovenstående skal ikke ses som en komplet oversigt over de kommentarer, 

der blev givet ved mødet men derimod mere som et udpluk af meninger og 

kommentarer. 
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Ad 7b): 

Der er konstateret indbrud i bigården på KVL, hvor der er stjålet honning. 

Bestyrelsen efterlyser nogen, der ved noget om installering af tyverialarm 

på staderne. 

 

Ad 7c): 

Grundet det store arbejde med at holde alle skolebigårdene kørende, 

ønsker bestyrelsen en drøftelse af muligheden for at nedlægge én eller 

flere skolebigårde. 

 

Det vil være lettere at holde et færre antal skolebigårde for de få 

medlemmer, der trofast møder op. Det er dog Tordenskjolds soldater, der 

dukker op hver gang. 

 

Der mangler deltagelse fra medlemmerne i det praktiske arbejde i 

skolebigårdene. Især de nye medlemmer falder fra efter de første fire 

aftner i skolebigårdene. Her ses størst frafald på KVL. Hvidovre 

Skolebigård oplever ikke samme problemer. Dette kan evt. løses ved, at 

praktikperioden forlænges til hele sæsonen. Understrege, at det praktiske 

arbejde i bigårdene er en væsentlig del af uddannelsen til biavler. 

 

I stedet for at nedlægge skolebigårde kan man evt. skære i antallet af 

bifamilier. Amager har derfor kun fire stader, 2 trugstader og to 

opstablingsstader. 

 

Der blev talt om, at en mentorordning, hvor nye medlemmer får erfaring 

sammen med en mere erfaren biavler, er en god ide. 

 

Ad 7d): 

KABF har små 100 kg honning i spande a ca. 18 kg til salg til 50kr/kg. 

Henvendelse til Thomas Skall. 
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Vinterarrangementer: 

• 6. december 2022: Julemøde med honningbedømmelse. 

• 10. januar 2023: Ole Kilpinen; Honninganalyser. 

• 28. februar 2023: Lotte Skovdal, Cremer og pomader. 

 

Mødet varede til kl. ca. 21:00. 

 

 

 

 

 

 

Morten Westy Thomas Skall Kristian Bang 

Andersen 

Dirigent Formand Referent 
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Københavns Amts Biavlerforenings Beretning 

 

Efter et år 2020 præget af Corona-nedlukninger – kom vi i 2021 lige så 

stille i gang med de sædvanlige aktiviteter, og fra efteråret 2021 var det 

meste ved det gamle igen. Det er dog som om Corona har gjort noget ved 

foreningslivet. Det er fortsat lidt svært at få ”folk af huse”. 

Vejret 

Beretningen har sædvanligvis en lille oversigt over hvordan vejret artede 

sig i beretningsåret. Således har vi også i år sådan et afsnit om vejret med. 

Vi ser på vejret fra efteråret 2021 til og med sommeren 2022. 

Oplysningerne er fra DMI’s hjemmeside. 

Efterår 2021:  

Femtevarmeste efterår siden 1874. Lidt under gennemsnitlig nedbør og 

antal soltimer. Enkelte lokale varmebølger. Mange nedbørsdøgn men kun 

enkelte skybrud, meget få snedækkedøgn, normalt antal sommerdøgn, få 

frostdøgn. 

Vinter 2021/2022: 

Ottendevarmeste og niendevådeste vinter siden 1874. Over gennemsnitligt 

antal soltimer. Mange nedbørsdøgn, men få snedækkedøgn og ingen 

skybrud. Få frostdøgn og meget få isdøgn. En storm og to blæsevejr på den 

danske Stormliste.  

Forår 2022: 

Solrigeste forår siden 1920. Ret tørt og med gennemsnitlig temperatur. En 

del nedbørsdøgn, meget få snedækkedøgn og enkelte skybrud. Mange 

frostdøgn men ingen isdøgn. Ingen storme eller blæsevejr på den danske 

Stormliste.  

 

 



 VOKSTAVLEN 15 

 

Sommer 2022: 

Meget tør og med lidt over gennemsnitlig temperatur og solskin. 

Næsthøjeste maksimumstemperatur på årsplan siden 1874. Mange 

nedbørsdøgn og skybrud. Mange sommerdøgn, men ubetydeligt antal 

tropedøgn. Ingen storme eller blæsevejr på den danske Stormliste.  

Sæsonen kan bimæssigt summeres til: At efteråret og vinteren var meget 

normale. Foråret var meget solrigt og måske ikke så varmt. Sommeren var 

til gengæld fin, men hurtigt overstået. Sæsonen sluttede tidligt med megen 

varme og tørke. Det var som om al nektar var tørret ind.  

Der har også i denne sæson været ret mange sværme. Jeg er blevet ringet 

op en del gange, selvom der også er mange, der har fundet sværm-henter-

listen på nettet. Det er dejligt at den er så nem af finde på biavl.dk, og at vi 

iøvrigt har et link til den fra vokstavlen.dk. Der er mange, der finder den af 

sig selv, men den er også nem at henvise til. Jeg synes i øvrigt, det er sjovt, 

at der efterhånden er mange opringninger om humlebier – og om hvorvidt 

man kan flytte dem. Jeg prøver at overtale folk til at lade dem være. Jeg er 

i hvert fald ikke i stand til at rådgive om, hvordan man flytter humlebier. 

Ind imellem får man også nogle sjove oplevelser angående dronninger. 

Der var en dame, der ringede meget tidligt på sæsonen og spurgte – er der 

ikke noget om, at dronninger er penge værd? Joee det er der jo, svarede 

jeg. Ja, for jeg har en flyvende rundt her i mit sommerhus, sagde hun så. 

Jeg mente jo så, det nok var en hveps, hvis den sådan fløj rundt alene. Men 

hun var fra landet, så hun vidste alt om forskellen mellem hvepse og bier. 

Foreningen  

I 2021 så vi for første gang i mange år en nedgang i medlemstallet. 

Nedgangen i medlemstallet er fortsat ind i 2022. 

I 2007 var vi 133 medlemmer. I de næste mange år steg medlemstallet 

stille og roligt, så i 2019 var vi oppe på 406 medlemmer. I 2021 faldt 

antallet lidt, og vi kom ned på 390 – og nu er vi yderligere netto 11 færre 

medlemmer end sidste år.  
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Af vores 379 medlemmer er 365 også medlem af Danmarks 

Biavlerforening.  

Tallene fra de seneste 10 år: 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Medlemmer pr 1. 

august 258 283 317 344 378 387 395 406 390 379 

Nye 76 73 78 79 77 75 91 56 38 53 

Udmeldte 46 48 50 52 43 66 83 45 54 64 

netto 

tilvækst/frafald 30 25 28 27 34 9 8 11 -16 -11 

relativt i forhold til 

året før 13% 10% 12% 9% 10% 2% 2% 3% -4% -3% 

Sidste års Beretning og generalforsamling 

Blandt emnerne ved generalforsamlingen sidste år og forrige år har været 

vedtægtsændringer. Især kravet om, at indkaldelse til generalforsamlingen 

skal ske med post, har været i fokus. 

Nu har vi fået gjort noget ved det og fik sidste år ændret vedtægterne. De 

vigtigste ændringer er – udover det med, at det nu er tydeligt, at vi kan 

indkalde til generalforsamlingen via elektronisk kommunikation – er, at vi 

ikke længere behøver at fremlægge ”protokollen” forud for 

generalforsamlingen. Det er nok, at referater af bestyrelsesmøder ligger på 

hjemmesiden. Der ud over har vi fået berigtiget, hvornår og hvordan 

kontingent opkræves.  

Ved sidste generalforsamling drøftede vi også, om vi skulle vedblive med 

at have et trykt blad til postomdeling. Eller om vi skal finde på noget 

andet. Bestyrelsen har gjort sig nogle overvejelser. Herom senere. 

Endvidere drøftede vi spørgsmålet om, hvordan vi får kursisterne til at 

deltage i hele sæsonen. Det har vi også drøftet i bestyrelen, og vi er enige 

om, at vi skal have programsat hele sæsonen overfor kursisterne. Så de kan 

planlægge og være med ved honningfratagning, slyngning, og indvintring.  
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Måske skal vi også gøre noget mere ud af at introducere kursisterne til den 

praktiske del. Det vil være godt, hvis alle skolebigårdene er repræsenteret 

den sidste teoriaften. Der er mange spørgsmål på det tidspunkt. 

Begynderkurset 

Birthe Samuelsen og Morten Westy var igen i år kræfterne bag 

teoriundervisningen i foråret 2022.  

Kurset blev for den teoretiske dels vedkommende afholdt som et kursus, 

der både indebar fysisk fremmøde og virtuelle seancer via Zoom. Takket 

være en flot indsats fra undervisernes side, blev det et godt teoriforløb med 

en professionel form. Det har flere givet udtryk for.  

Som sædvanligt samarbejdede vi med Amager Biavlerforening og havde i 

år 56 tilmeldte kursister på teoriholdet. Og det lykkedes fint at få 

kursisterne fordelt på skolebigårdene på KVL, i Ejby, i Hvidovre og på 

Amager. 

Skolebigårdene  

Vi har også i 2022 haft 4 skolebigårde at gøre godt med for den praktiske 

oplæring. Der er ydet en eminent indsats fra undervisernes side. 

Vi skylder alle underviserne en stor tak for indsatsen. 

Også i år har vi oplevet begrænset fremmøde i perioden efter de 4 gange, 

hvor vi af hensyn til kursisterne har særligt dedikerede undervisere til den 

praktisk undervisning. Det virker, som tidligere nævnt, som om Coronaen 

har gjort noget ved lysten til at møde andre i fællesskabet om at passe bier. 

Vi talte på sidste års generalforsamling en del om, hvad vi kan gøre for at 

tilpasse aktiviteten og for at gøre foreningen attraktiv for medlemmerne. 

Det kunne vi måske også tale lidt om – er tiden løbet fra det med 

skolebigårde? Kan man lære det, man har behov for, ved at se YouTube-

videoer, bruge Facebook og lignende? 
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Vi har i øvrigt fået opdateret stadevægten på KVL. Den gamle vægt har 

været en tur i Tyskland og fået opdateret sin software, batteriforsyningen 

mv. så nu kan den veje mere præcist, flere gange i døgnet, sende data 

billigere og bruge mindre strøm, så batteriet kan være af en anden, mere 

tilgængelig type. Der ud over kan den kobles sammen med en vejrstation, 

der er sat op i bigården, og som i løbet af den kommende tid bliver den del 

af de tilgængelige data, der er på stadevægt.dk. Opdateringen er foretaget 

og betalt af DBF-projektpenge.   

Høsten  

Honninghøst og salg er ikke vores højeste prioritet - vi prioriterer i højere 

grad læringen. 

Men som sædvanligt skriver vi lige lidt om høsten fra KVL og Ejby. 

Kursisterne slyngede igen i år i juni honning i en børnehave i Vanløse, 

som Mette Grønskov har adgang til at låne. Det var en fin dag, hvor vi 

udover slyngningen fik vist, hvordan man tråder rammer og sætter voks i. 

Mange tak Mette. Vi slyngede godt 50 rammer og fik vel omkring 75 kg. 

Kursisterne fik et glas hver, og resten gemte vi til salg på CPH-garden. Vi 

har ikke vejet og registreret præcist, men mon ikke vi fik omkring 75 kg i 

alt, fordelt med ca. 50 kg. fra Ejby og 25 kg. fra KVL.  

Resten af årets honning fra Ejby og KVL har vi kørt som hele tavler til 

BYBI, som så har slynget for os og i øvrigt købt en stor del. Over de 2 

gange vi høstede, slyngede Bybi i alt 431 kg. Heraf vil jeg tro, at de 175 

kg. er fra KVL og resten fra Ejby. Så høsten er i alt blevet på lige godt 500 

kg. – de 300 kg. er fra Ejby og 200 kg. fra KVL – det er vel meget godt, 

ikke mindst set i lyset af tyveriet fra KVL 

I 2021 oplevede vi desværre tyveri fra Skolebigården på KVL. På 

stadevægten kunne vi se, at honningen var fjernet natten mellem 20. og 21. 

juli og natten mellem 23. og 24. juli. Fra stadet med vægten var der fjernet 

i alt ca. 25 kg. Vi havde en mistanke om, at tyven kunne være kommet ind 

ved at løfte lågen i hegnet af. Vi fik derfor ordnet lågen, så det ikke  
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længere er en mulighed. Trods det, er der igen i år, natten mellem den 7. 

og 8. august begået tyveri. Denne gang er der i alt fjernet 45 honningtavler  

fra i alt 6 stader. På stadevægten kan vi se, at der er fjernet 32 kg. fra netop 

det stade vægten står på – 15 tavler er løftet ud af de 2 øverste magasiner. 

Tyveriet er meldt til Politiet, der sammen med SCIENCE har set 

videoovervågningen af området igennem, men ikke fundet noget brugbart 

spor. 

Mon ikke det er den samme tyv, der var på spil i 2020 og 2021, der igen i 

år har været på spil? Udover hos os har vi hørt om, at han har været et par 

andre steder. På Fuglebakken og i Rørvig. Og så kan jeg se på mine egne 

stader i Haveselskabet, at nogen har prøvet om låsene på mine stader 

kunne brækkes op. Det kunne de heldigvis holde til. Er der andre, der har 

hørt om lignende tilfælde i år?  

Vi har tænkt på, hvordan vi kan imødegå hans færden. Vi har indkøbt en 

brænder så vi kan sætte kontrolnummeret i rammerne – desværre var der 

ikke nogen, der havde energi til at løse opgaven med at brænde numrene i 

rammerne (det tager ellers ikke længe). Det kan være, der er nogen, der 

magter det i år? En anden mulighed for at hindre tyverier er måske at sætte 

alarm på staderne. Er der mon nogen af vores medlemmer, der har 

kendskab til alarmsystemer og vil kunne hjælpe med at etablere noget 

sådant?  

Vi har ikke solgt al vores honning til Bybi, vi har beholdt knapt 150 kg til 

to arrangementer på Naturens dag. Dels i Ejby, dels Mosetræffet i 

Utterslev Mose. Begge arrangementer løb af stablen den 12. september.  

Vi har en rest Ejby-honning tilbage til naboen som tak for at holde øje med 

grunden og give bierne vand, og så har vi en sjat tilbage til gaver fx til 

foredragsholderne m.fl. i den kommende sæson. Og endelig sælger vi 

resten til medlemmer. 
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Økonomien  

Vi har en stabil økonomi, men i forhold til sidste år viser regnskabet et lille 

underskud. Det vil kassereren underholde om - om lidt. Vi har lige knap 

80.000 kroner på bogen, som man siger – og nu har vi endelig afskaffet 

kontantkassen. Med et sådant overskud og ser vi ikke grund til at ændre 

kontingentet. 

Jeg plejer at fremhæve, at vi får rigtig meget forening for meget få penge. 

Det gør vi bl.a., fordi vi har Danmarks Biavlerforening i ryggen til at 

varetage det overordnede arbejde omkring biavlen, markedsføring, 

strategiplanlægning og forskning og medlemsadministration. Vi får også 

meget for vores penge, fordi frivillige kræfter igen og igen gør en kæmpe 

indsats for fællesskabet. Tak for indsatsen i det forgangne år. 

Udover det i regnskabet nævnte, repræsenterer vores bigårde en kapital i 

form af bifamilier og materiel – det har vi som sædvanligt ikke værdisat. 

Aktiviteter og arrangementer 

Der blev igen afholdt bisløjdsaftner om torsdagen på Bakkegårdsskolen 

den forgangne vinter. 

Poul Erik Andersen har endnu engang annonceret en ny sæson 2022/2023 

og afklaret med Gentofte Kommune, at det stadig kan foregå om torsdagen 

fra kl. 19 til 22. i sløjdlokalet på Bakkegårdsskolen.  

Vi holdt 4 vintermøde i den forgangne sæson.  

Corona spillede også en rolle for denne sæsons vintermøder. Julemødet 

blev udskudt, så møderne blev afholdt sådan her: 

18. januar 2022 havde vi et møde sammen med Haveselskabets 

Københavnerafdeling, hvor Birthe Samuelsen (der, udover at undervise på 

teoridelen af vores begynderkursus, er formand for Haveselskabets 

Københavnerafdeling) fortalte om bier og blomster. Det var et fint møde. 
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8. februar 2022 havde vi et møde med Annette Bruun Jensen, hvor hun 

fortalte om sin seneste forskning, og vi så på bier i stereolupper. Det var 

spændende at høre og fantastisk at se på bierne som kæmpe insekter. 

22. februar 2022 afholdt vi honningbedømmelsen - som vi ellers plejer at 

gøre det til jul. Det er altid sjovt at smage andres honning og erfare, hvor 

forskelligt honning smager. 

15. marts 2022 fortalte Gitte Buch-Hansen om bier i bibelen og koranen. 

Det var et meget spændende foredrag Gitte holdt. 

15. maj var vi med til at promovere honning og bestøvning i Tivolis Food 

Festival, hvor Danmarks Biavlerforening havde en bod, hvor vi viste bier 

og uddelte smagsprøver på honning. 

I begyndelsen af juli var vi med på CPH Garden, på en stand, som DBF 

betalte. Vi bemandede boden og solgte lidt honning, men reklamerede i 

virkeligheden først og fremmest for det at blive biavler. Et projekt der i 

den grad harmonerer med det at være engageret i haver. Det var et fint 

besøgt arrangement, selv om vi i de dage arrangementet stod på 

konkurrerede med et cykelløb ud over de sædvanlige. 

12. september var vi som sagt med ved Naturens dag i Ejby Mose 

Varroabehandling 

Vi udleverer stadig oxalsyre til drypning af familier ved vintertiden Der er 

information i bladet om, hvordan I som vanligt bestiller færdigblandet 

oxalsyre gennem foreningen ved at give besked til syreblanderene senest 

den 14. november.  
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Vokstavlen  

Vi talte på sidste års generalforsamling, om vi forsat skal holde fast i vores 

fysiske blad. Ulla Fogt har de sidste mange år sat bladet sammen, og vi har 

fået det trykt hos IDA. Men det er klart vores fornemmelse, at færre og 

færre har behov for at få det fysiske blad. Derfor har bestyrelsen besluttet, 

at sidste fysiske vokstavle er det blad, der udkommer i november. Lad os 

på generalforsamlingen diskutere, hvordan vi kommunikerer med 

medlemmerne fremover. Bruger vi hjemmesiden, Facebookgruppen, mail 

eller Messenger? 

Afsluttende 

Og så har DBF netop forleden udsendt en meddelelse:Sveriges Biodlares 

Riksförbund, Norges Birøkterlag og Danmarks Biavlerforening har netop 

vundet værtskabet for biavlernes verdenskongres APIMONDIA i 2025.  

APIMONDIA Scandinavia vil finde sted i Bella Centret i København i 

september 2025. Således vil Bella Centret blive fyldt med op mod 10.000 

deltagende biavlere, forskere og andre med interesse for biavlen. 

Kongressen byder på udstillinger, møder, samt videnskabelige og praktiske 

præsentationer. I forbindelse med kongressen vil der blive arrangeret 

faglige ture rundt i Danmark, Sverige og Norge, så de mange deltagere kan 

få et spændende indblik i vores lande og vores biavl. 

Selvom der er tre år til kongressen i Skandinavien, så starter 

forberedelserne allerede nu, da vi om et år skal påbegynde 

markedsføringen af kongressen. Vi vil derfor gerne invitere alle, der gerne 

vil vide mere om APIMONDIA-kongressen og planerne for 2025 til et 

onlinemøde onsdag den 12. oktober kl. 15.00 – 16.00. 

Tilmelding kan ske på dette link: www.bit.ly/apimondia2025meeting.Har 

du allerede nu ideer til afholdelse af kongressen, kan det ske 

her: www.bit.ly/apimondia2025ideas 

 

 

 

http://www.bit.ly/apimondia2025meeting
http://www.bit.ly/apimondia2025ideas
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Jeg tror, det bliver vanvittig spændende, og også at vi i Københavns Amts 

Biavlerforening kan få en del arbejde med arrangementet. 

 Vi plejer her afslutningsvist at pointere, at bestyrelsen ser 

hovedopgaverne for vores forening som værende det at uddanne nye 

biavlere samt at give de ”gamle” biavlere et forum, hvor man kan mødes 

og opnå et fællesskab. Et fællesskab, hvor vi kan diskutere teori og øve 

praktiske færdigheder. Det har stadig ikke ændret sig. Det er og bliver 

vores hovedopgave, og det er klart der, vi bruger de fleste af vores 

resurser, og det er områder, som kalder på initiativer, der kan bringe flere 

medlemmer i spil i forhold for at få løftet disse opgaver. 

Tak til jer, der har gjort en mægtig indsats for undervisning, afholdelse af 

medlemsaftner, oxalsyreblanding, indkøb, vedligeholdelse og drift og 

pasning i skolebigårdene i denne sæson. 

Bestyrelsen i beretningsåret  

Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Thomas Skall (formand), Egon 

Christensen (næstformand), Rikke Højer Pedersen (kasserer) Poul Erik 

Andersen, Kristian Bang Andersen (sekretær) og Ole Samuelsen 

(suppleant).  

Bestyrelsen har holdt 5 møder i sæsonen. Udover disse møder er vi meget 

ofte i kontakt via telefon og e-mail om behandling af mangeartede små og 

store sager.  

København, september 2022 

Thomas Skall  
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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. 

_____________________________________________________ 
 

 

   

 

Prisen  er forholdsvis 2550kr. for det første billede og, 1450Kr. for det 

anden billede. 

Bistader til 12x10 rammer. 

Ergonomisk og høj kvalitet, fremstillet i massiv træ med aluminium tag. 

Kontakt oplysningerne er; Navn, Olla,  telefon nr. 25520670. 

 
 

 

 

Næsten nyt opstablingsstade (Tappernøjestade), grøn, med 4 magasiner, 

12x10, sælges. Pris 800 kr. Afhentes i Brønshøj. Ekstra bund og 

foderbakke medfølger. 

 

Kontakt Jette Riis, tlf. 3050 4871 
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Bigård med 2 hvide trugstader 12x10, 1 opstablingsstade Rea-Dan 12x10, 

4 sold-slynge samt andet bimateriel sælges. 

Kontakt Maria på SMS på 41432653 for salgsliste med priser. 

 

 

Bifamilier til salg til foråret! 

Da dette sikkert er det sidst trykte nummer af Vokstavlen, annoncerer jeg 

allerede nu: 

Mangler du bifamilier til foråret, så prøv at kontakte mig for at høre, om 

jeg har nogle til salg! 

Mvh Kyndig biavler Jarl Korremann 

tlf: 30644222. 

 

 

Da jeg stopper med at holde bier, sælger jeg alt mit bigrej. Det drejer sig 

om:   

2 trugstader med bifamilier, 1 tomt opstablinsgsstade, 50 tomme, rensede 

remmer, 12x10. Urensede rammer, 12x10. 9 magasiner, 12x10. 2 

anorakker m. hat og slør, voksen. 2 anorakker m. hat og slør barn. 2 

røgpustere, 1 ny og 1 gammel. 4 jutesække. Stadekniv. Tavletang. 

Bibørste. 2 bitømmere. Gasbrænder. Tråd og ilodningssæt. 1,8 kg. 

voksplader. 2 tappespande, 1 stål, 1 plastik. Lille skrællebakke. 

Skrællegaffel. Sistativ m. 2 sier. Rørespiral. 2 dronningegitre. 2 

foderbakker, 2 liter. 

Jeg sælger det samlet for 5000 kr. Jeg kan også sælge tingene enkeltvis. I 

så tilfælde må vi snakke om prisen. 

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 

 


