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Adresser og telefonnumre:
KABF’s bestyrelse
Hjemmeside: www.vokstavlen.dk
Formand:
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg
E-mail: willads@post.cybercity.dk

tlf. 3645 5717

Næstformand:
Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby
E-mail: jlenghoff@mail.tele.dk

tlf. 3647 1765

Kasserer:
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S
Giro nummer: 602 1158. E-mail: ullaviggo27@yahoo.dk

tlf. 3250 4390

Sekretær:
Svend Jacobsen, Skyttedammen 23, 2605 Brøndby
E-mail: asj@jacobsen.mail.dk

tlf. 3675 6089

Bestyrelsesmedlem:
Jesper Eis Eriksen, Hovgaardsgade 6, 3. th., 2100 København Ø
E-mail: Jesper@eis-eriksen.dk

tlf. 2614 5565

Suppleant:
Ulla Fogt Skinderskovvej 59 2730 Herlev
E-mail: ulla.fogt@get2net.dk

tlf. 4444 1817

Kontingent for 2008 er i alt 695,- kr (KABF: 55,- kr og DBF: 640,- kr)
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, 1820 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium 3-21,
Rolighedsvej 26, 1820 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.
Gratis udlån af honningpresse og 3- og 4-solds slynge:
Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre
tlf. 3677 4677
Leif Hansen, Krinkelvej 8, 2880 Bagsværd
tlf. 4497 2257
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Formandens hjørne
Det er vinter med tid til overvejelser omkring din biavl. Hvad vil du bruge
af tid på bierne i det kommende år, hvad forventer du udbyttet bliver og
hvor meget materiel skal du dermed have klar til din produktion? Det er
lige nu, at dette skal planlægges. Der er rigtig gode muligheder for at få et
godt honningudbytte her i hovedstadsområdet. Vi har i de senere år set, at
der er høstet meget honning her, set i relation til det øvrige land. Problemet
med at få afsat honningen, er nu også noget der skal overvejes, hvis der
opnås en produktion, der er ud over hvad venner og bekendte kan aftage.
Der er dog gode muligheder for at sælge til forskellige specialforretninger.
Det er også tid at overveje, om der er nogle bekendte, der har vist interesse
for biavl. Så er det snart tiden, at få dem meldt til vores kursus i biavl. Vi
kører igen et kursus i april – maj, og der er brug for at få oplært flere
biavlere. Antallet af medlemmer af Danmarks Biavlerforening er igen
faldet ved seneste opgørelse ved årsskiftet. Københavns Amts
Biavlerforening har imidlertid fået flere medlemmer, så vi nu er oppe på
114, samt et antal der kun er lokale medlemmer. Det er flot, for vi skal
tænke på, at vi har en relativ stor gennemstrømning af medlemmer, der
ikke forbliver i KABF. Det gør ikke så meget hvis det er fordi de flytter til
andre egne af Danmark. Det har nemlig vist sig at i de områder af landet
hvor der ikke i forvejen er en biavlerforening, er der heller ikke mange
biavlere der starter. Hvis vi kan være med til at hjælpe nogle ud i disse
områder er det af mindre betydning at vi mister dem i KABF.
Der tales meget om den store bidød i USA. CCD er noget vi vil høre mere
til fremover. Noget tyder dog på, at der er en ”naturlig” forklaring på
problemet. Den måde bierne stresses på ved vandrebiavl, sammenholdt
med nogle behandlingsmetoder vi har afskaffet, gør at bierne bliver meget
modtagelige for virussygdomme. Et positivt resultat af dette fænomen kan
muligvis blive, at den hobbybetonede biavl, som vi udøver, for langt større
betydning i de egne af USA, hvor man har baseret sig på, at der skulle
komme en lastvogn fyldt med ”bestøvningsmaskiner”. Dansk landbrug er
også afhængigt af bestøvere, men ikke i det omfang der ses i andre lande.
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Til sidst den sædvanlige opfordring på dette tidspunkt: Lad ikke dette blive
dit sidste nummer af Vokstavlen. Husk at betale dit medlemskab.
/HWP
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X i kalenderen
Møderne finder sted i auditorium 3-21 på Landbohøjskolen. Husk at
komme i god tid. Yderdøren låses kl. 19.30.
Tirsdag d. 5. februar. kl. 19.30 i Auditorium 3-21.
Sven og Bodil Branner var på en tre ugers biavlertur til Australien i
september i år. Hør om deres indtryk fra den internationale
verdenskonference i biavl, Apimondia 2007, suppleret med andre indtryk
som f.eks. besøg hos nogle af de kommercielle biavlere i det tempererede
Australien.
Tirsdag d. 26. februar kl. 19.30 i Auditorium 3-21.
Honningbier og kalkyngel - forsøg med bier fra KAFB, Annette Bruun
Jensen og Svjetlana Vovojdic (Lana snakker på engelsk). Afdeling for
økologi, Life, KU.
Torsdag d. 13. marts kl. 19.30 generalforsamling i HbiF.
Hvidovre Biavlerforening holder ordinær generalforsamling på Byvej 98,
Hvidovre
Lørdag d. 17. maj til og med lørdag d. 24. maj 2008.
KABF’s Voksklub.
BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning.
Lørdag d. 17. maj 2008, 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.
Søndag d. 25. maj. Sommerudflugt til Gl. Roskilde Biavlerforening og
Gisselfeld. Nærmere oplysninger følger. Reserver dagen allerede nu.
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Husk: Torsdage fra d. 4. oktober kl. 18.30 (hver torsdag til ultimo
april 2008) Bisløjd på Dyssegårdsskolen i Gentofte.

Møder i Skolebigården 2008
Søndag 02/03 Kl. 10.00

Rense bunde i opstablingsstader hvis vejret
tillader det.
Søndag 06/04 Kl. 10.00
Måske et lille kig til bierne
Søndag 27/04 Kl. 10.00 Måske udvide med tavler, magasiner og
dronetavler.
Søndag 04/05 Kl. 10.00 Hvordan har bierne det.
-----------------------------------------------------------------------------------------Tirsdag 13/05 Kl 19.00
Herefter hver tirsdag.
Tirsdag 12/08 Kl 19.00 Klargøring til honningfratagning søndag den
17/08.
-----------------------------------------------------------------------------------------Søndag 17/08 Kl 10.00
Søndag 24/08 Kl 10.00
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Honningfratagning og fodring.
Varroabehandling
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Kursus i biavl 2008 – teori og praktik
Nye biavlere indbydes til at deltage i KABF’s kursus i biavl. Kurset starter
med 3 teoriaftener på Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns
Universitet (Landbohøjskolen) på Frederiksberg, i auditorium 3.21
(tirsdage kl. 19 den 22., 29. april og 3. maj). Underviser er Jesper Valentin
Petersen. Derpå følger besøg i skolebigården ved Landbohøjskolen med
praktik kl. 17.30 (4 tirsdage den 13., 20., 27. maj og 3. juni) og endelig en
eftermiddag med honningfratagning, slyngning og smagning søndag d. 8.
juni kl. 10-16, underviser Viggo Jessen.
Efter kurset er der mulighed for fortsat hjælp med at komme videre hver
tirsdag kl. 19 i skolebigården, hvor biavlere fra ”Københavns Amt” mødes
og får en snak om bierne.
Kursusgebyr er 100 kr. og inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Vi
anbefaler samtidig at du melder dig ind Danmarks Biavlerforening (DBF)
og lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening (KABF), hvilket
koster 695,- kr årligt. Så får du hver måned Tidsskrift for Biavl.
Det vil være en fordel før eller senere at anskaffe ”Lærebog i Biavl” af
Eigil Holm. Bogen kan eventuelt anskaffes sammen med begynderpakken,
hvor man får en startpakke med de første magasiner. Hør nærmere ved en
af forhandlerne.
Du kan købe din første bifamilie til favørpris, forudsat medlemskab af
KABF og DBF. Prisen for en familie med friparret dronning er 300 kr.
Der er en familie pr. kursist. Levering mellem 15. juli og 1. august.
Kontaktperson og nærmere oplysninger om kurset fås hos: Henning
Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg. tlf. 3645 5717, email: willads@post.cybercity.dk
Tilmelding til kurset skal ske senest d. 14. april 2008 til ovenstående.
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Festudvalg
Bestyrelsen vil gerne nedsætte et festudvalg, der skal være med til at
planlægge og udføre arrangementer som sommerudflugt og høstfest.
Nu har du chancen for at være med, så hvis du kunne tænke dig at hjælpe,
bedes du kontakte en fra bestyrelsen.
Ulla Fogt

TAK
til ”hin anonyme”, som årligt betænker mig med
det finest flydende af biernes virke,
som bekommer mit legeme
godt og varmer min sjæl.
Gunnar
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Apiterapi
Den 6. november holdt Ager Søgaard Jørgensen, som er daglig leder og
konsulent hos Danmarks Biavlerforening, foredrag om biernes produkter
som lægemidler og til helse
Han indledte med at fortælle, at bisamfundet er det oplagte sted for
sygdomme. Temperaturen i stadet er ca. 37 grader, og der tages mange
bakterier med hjem, men bierne har meget effektive metoder til at
forhindre vækst af bakterier. Derefter gennemgik han de forskellige
produkter.
Honning lovprises i mange religiøse sammenhænge og har gennem tiderne
været brugt lige fra balsamering til at styrke kroppen.
Apimondia har udgivet en CD-ROM om apiterapi, som giver en række
historiske oplysninger.
ASJ fortalte, at honning søder mere end sukker. 100 g. sukker svarer til 70
g. honning, dvs. 17 sukkerknalder. Honning kan indeholde
botulismebakterier, som normalt ikke er noget problem. Men i sjældne
tilfælde kan det påvirke et spædbarns tarme og danne giftstoffet, som giver
pølseforgiftning. Derfor frarådes det at give børn under 1 år honning, som
ikke har været kogt.
En lille del af befolkningen har mulighed for at udvikle allergi mod
honning, men man mener ikke, det er pollenafhængigt.
Honning renser, hæmmer og dræber bakterier og anvendes derfor til
sårbehandling. Virkningen forsvinder, hvis honningen bliver opvarmet.
ASJ viste billeder af en dreng, der havde første og
andengradsforbrændinger og blev behandlet med honning. Efter 8 dage var
sårene fint helede. Bakterier, der forårsager mavesår, får også hæmmet
væksten af honning.
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På Cuba har man behandlet 50 patienter, der havde knogleinfektioner, med
honning. I løbet af 1 md. var 12 % helbredt. Efter 3 mdr. var 22 % helbredt
og efter 6-10 mdr. var næsten alle helbredt. Kun 2 % blev ikke helbredt.
Den medicin, der normalt skulle anvendes ved sygdommen er meget dyr,
derfor var det meget positivt, at den billige behandling med honning havde
så god effekt.
HUSK OGSÅ: Honning forebygger effektivt tømmermænd. Tag 1 spsk.
før festen begynder.
SJ omtalte en speciel honning, der selv når den varmes op, har en
bakteriehæmmende effekt, nemlig Manuka honning fra New Zealand. Den
indeholder en del stoffer, som findes i propolis og bruges mod mange
bakterier fra diarrhé, tyfus, infektioner i sår, kolera mv. Vi så billede af et
sår på foden, der ikke kunne behandles med antibiotika. Det blev i ca. 6
uger behandlet med manuka honning, som bekæmpede infektionen.
Propolis er biernes vigtige bakteriedræber. Propolis er anerkendt som
naturlægemiddel i flere lande, og der har været forsket meget i Rusland,
Japan, Cuba og Rumænien. Det er godt mod kroniske sår (mavesår), mod
betændelser og er lokalbedøvende. Problemet er at standardisere produktet.
Propolis samles ofte som afskrab og kan opløses i alkohol.
Pollen er biernes proteinkilde. Bifamiliens årsforbrug er 35 kg.
En larve har brug for 125 mg. pollen og en voksen bi 40 mg. Ialt 165 mg.
pr. bi. Pollen kan være allergifremkaldende, men bierne samler normalt
ikke store mængder pollen fra de vindbestøvede planter, der giver allergi.
Bivoks bruges til kosmetik og i elektronikindustrien. Det har ingen
medicinsk effekt, da mennesker ikke kan omsætte det.
Gele Royal, fornemmer mange, har gode helbredende virkninger og
kosmetiske egenskaber, men der er ikke gennemført undersøgelser, der
kan dokumentere effekten.
Bigift som middel mod gigt er velkendt mellem biavlere, og i USA gøres
der forsøg med at behandle slidgigt og ledbetændelse med
bigiftfpræparater. Det stimulerer imunforsvaret og fremmer dannelsen af
cortisol, kroppens middel mod ledbetændelse.
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Der er meget snak om bigift som middel mod mange forskellige
sygdomme, men der har kun været få kliniske forsøg, trods mange positive
virkninger. Biprodukterne er vanskelige at standardisere og dosere, og der
er ikke penge nok involveret i at sælge dem.
ASJ medbragte et temahæfte: Apitherapi, som er et særnummer af
tidsskrift for Bavl fra 2001, hvor man kan læse meget mere om de
spændende emner.
Ulla Fogt

15.januar: Biboliger gennem tiderne
Gunnar Thygesen holdt foredrag om biavl gennem tiderne ved vort januar
møde. Gunner har gennem sine mange år som biavler også interesseret sig
for den historiske biavl. Vi kom på ”rundtur” til det gamle Egypten hvor
man samlede honning i vandrette ler rør stablet oven på hinanden, som
kunne være stationære stader eller placeret på både som sejlede op og ned
af Nilen. Så vandre biavl er ikke en moderne opfindelse fra Amerika. Her
efter gik ”rundturen” til næsten alle lande i Middelhavsområdet og i Afrika
fra oldtiden og op til nyere tid. Næsten alle tænkelige og utænkelige
stadetyper blev vist i lysbillede foredraget. Gunnar bekræftede gennem sit
foredrag, at biavlere alle dage har været kreative og nysgerrige. Tak til
Gunnar for dette meget fine foredrag.
Svend Jacobsen
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Bolcher og julehygge
Det sydede og boblede, da Martin Wellejus foldede sig ud med kogende
sukkermasse og diverse tilsætningsstoffer for at give os et lille indblik i
bolchefremstillingens mysterium.
Når bolchemassen er færdig, hældes den ud på et varmebestandigt
silikonetæppe, og så starter den kreative fremstilling af bolcher og
slikkepinde. Tilsæt nogle farvestoffer eller træk i bolchemasse adskillige
gange for at opnå det ønskede farvespil, det ser nemt ud, men jeg tror, I
skal øve jer lidt.
Den honning, vi havde leveret til Martin, var blevet til lækre
honningbolcher, vi kunne købe.
Hvis I er interesseret, har Viggo bolcher til salg. Hvis I tør vove jer ud i
kunsten at fremstille honningbolcher, får I her Martins opskrift.
2 kg sukker, 800 g glukose og 1 dl vand varmes op til 170 g C. Tilsæt 450
g honning, og den kreative proces kan begynde. God arbejdslyst.
Efter bolche og slikkepinde fremstilling hyggede vi os med kaffe og
hjemmebagte kager.
Denne aften blev en god start på julens indtagelse af søde sager
Leif
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HbiF generalforsamling
Torsdag d. 13. marts 2008 kl. 19.30 indkalder Hvidovre Biavlerforening
til ordinær generalforsamling på Byvej 98, Hvidovre.
Dagsorden i henhold til lovene. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
torsdag d.13. marts 2008 kl. 19.30
Byvej 98, Avedøre.
DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag.
5) Valg: Afgående er
a) Erling Madsen
b) Kuno Christensen
c) Lars Bendsen (suppleant)
6) Fremtidige aktiviteter i HBiF
7) Eventuelt.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før

VOKSTAVLEN
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KABF’s Voksklub
Generalforsamling 2008
21. januar 2008.
8 deltagere.
1) Verner Pensdorf valgtes til dirigent.
2) Formanden, Jonathan Edwards aflagde beretning, som kan ses
andetsteds i bladet. Den var som sædvanlig prisværdig kort, og blev
godkendt.
3) Kassereren, Stein Pedersen aflagde regnskab, som godkendtes.
4) Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår:
”En ubefrugtet dronning tilbydes alle voksklubmedlemmer,
som har indbetalt kontingent inden 31/12 07 ”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5) Kontingentet fastsattes uændret – kr. 25,6) Valg: Formanden, Jonathan Edwards, genvalgtes, ligeså
bestyrelsesmedlem og sekretær, Michael Lundborg. Revisor Leif
Stark genvalgtes.
7) Eventuelt: Formanden omtalte henvendese fra DBF angående
vintertab og mulig stigende varroainfektion p.gr. af resistente mider,
måske fra pesticidbehandlede familier. Derudover var almindelig
snak om voksklubben.
8) Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45 med almindelige formalia.
Ref.: asp.
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KABF`S VOKSKLUB.
FORMANDEN`S BERETNING 2007/ 2008.
Trods vores lidt dramatiske ekstraordinære generalforsamling i foråret
2005, da vores voksklub blev delt, har vi stadigvæk en stor klub, og det
kan faktisk bevises med det store antal rammer, som blev hentet fra
Bihuset lige før jul. Torben måtte køre to gange for at hente dem alle
hjemme!
I dag er vores medlemstal ca.30 og vi har en pæn vokspulje og overskud.
Takket være Steins ide, har bestyrelsen et forslag til hvordan vi alle, som
har betalt kontingentet inden den 31.december 2007, kan få glæde af de
penge.
Husk at bestille al jeres voks hjem i den rammestørrelse I bruger, og
henvend jer venligst med salg for øje af voks til bestyrelsen, hvis I har
overskud.
Men når det er sagt, er voksklubbens bestyrelse ikke interesseret i en al for
stor samling af valset voks. Hvis klubben skal købe større mængder af
voks, skal det være som blokvoks.
Samarbejdet med Bihuset fortsætter uden problemer og bestyrelsen vil
sørge for at prøver af vores voks er tilsendt DBF.
Bestyrelsen takker Hvidovre Biavlerforening for brug af deres lokaler 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.
I årets løb har bestyrelsen holdt 2 møder med god ro og orden.
Tak.
Jonathan Edwards
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♣ BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning
fra lørdag d. 17. maj til og med lørdag d. 24. maj 2008.
♣ 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. 17. maj 2008, 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.
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VOXklubbens forårssmeltning, Uge 22
Voks kan afleveres - fra mandag den 26. maj til sidste dag lørdag den 31.
maj – til HEINO i Tappernøje.
Fælles transport fra Jarl Korremann’s adresse, Tårnholmsvej 4, 2700
Brønshøj, tlf. 38800199. Her kan tavlerne indleveres i uge 22 til og med
fredag den 30. maj. Benzinudgifterne vil blive delt mellem deltagerne. Der
startes med at indbetale 10 kr. pr. sæk med 25 tavler, som er det
maksimale antal tavler Heino ønsker i sækkene. Pengene afleveres i en
konvolut i Jarls Postkasse og tavlerne placeres i traileren i indkørslen.
Emballer tavlerne godt i to lag tætte sække. Husk at mærke med VOX og
eget navn både indvendigt og udvendigt.
For at kunne smelte i VOXklubbens regi skal man være medlem.

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I
VOXKLUBBEN
DEN 22. JANUAR 2008
Der var indkaldt til generalforsamling på Tånholmvej 4, Brønshøj med
dagsorden i henhold til vedtægterne og som er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse samt revisor

Ad pkt. 1
Jarl Korremann (JK) blev enstemmigt valgt som dirigent.
JK bemærkede at indkaldelsen til denne generalforsamling ikke var
foretaget som foreskrevet i foreningens vedtægter, hvoraf følger af § 9 at
18

VOKSTAVLEN

afholdelse af generalforsamlingen skal indvarsles i ”Vokstavlen” med tre
ugers varsel. I stedet var indkaldelse til generalforsamling sket ved
fremsendelse af mail i to omgange til samtlige foreningens medlemmer.
Med dette forbehold – og da ingen af de fremmødt protesterede - valgte JK
at gennemføre generalforsamlingen.
Ad pkt. 2
I formand Jens Hee Lindhardt fravær pga. Sygdom (eller var det
håndbold?) kunne JK redegøre for et 2007, hvor der havde været
organiseret to vokssmeltninger. Foreningen har nu 13 medlemmer(en
person har betalt 2 gange kontingent i 2007). Indrykning af løbende
information i Vokstavlen har i 2007 ikke været tilfredsstillende, hvorfor
der i bestyrelsen ville blive ”strammet op” i 2008. Bestyrelsen må erkende
at have to hængepartier fra generalforsamlingen i 2006, som der ikke var
blevet fuldt op på, nemlig at 1) medlemsoversigten også skulle indeholde
en kolonne som viser det enkelte medlems rammemål og 2) at der skulle
tages kontakt til KABF voksklub mhbp. undersøgelse af muligheden for
delingen af vokspulje. JK lovede snarest at ville følge op fsva. disse to
punkter. Fra bestyrelsens side ville man gerne have fastlagt datoerne for de
to vokssmeltninger i 2008. Forårssmeltningen blev indikativ fastlagt til 2431 maj 2008. Næstformand Gunnar Ytting (GY) ville tage kontakt til
Heino og aftale nærmere og efterfølgende orientere medlemmerne om de
endelige datoer for henholdsvis forårs- og efterårsvokssmeltningen.
Fra generalforsamlingen blev der fremsat ønske om, foreningen markerede
sig tydeligere i Vokstavlen med angivelse af navn og kontakt data fsva.
samtlige bestyrelsesmedlemmer og foreningens bank konto nr. Bestyrelsen
noterede sig dette ønske og GY ville følge op.
Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt GY’s beretning på
vegne af formanden.
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Ad pkt. 3
Klaus Holme gennemgik foreningens regnskab for 2007 som udviste en
indtægt på kr. 422,55.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.
Ad pkt. 4
Der var ikke indkommet forslag under dette punkt.
Ad pkt. 5
Kontingentet for 2008 blev fastsat til kr. 30,- som skal være indbetalt til
foreningen senest den 1. juni 2008 på foreningens konto 9033 0000443360
(husk at angive navn i meddelelsesfeltet!).
Ad pkt. 6
Bestyrelsen og revisor blev genvalgt, hvorfor den for 2008 er sammensat
som følger:
Formand Jens Hee Lindhardt
Næstformand Gunnar Ytting
Kasser Klaus Holme
Revisor Jarl Korremann
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Stadepladsen
4-solds honningslynge i rustfri stål købes
Michael Lundborg. Tlf. 3678 2009

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. juni
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre
tlf. 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
Svend Jacobsen, Skyttedammen 23, 2605 Brøndby
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 Sundby
Robin Kastrup, Valby Langgade 251, 1. th., 2500 Valby
Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg

a-m_andresen@sol.dk
tlf. 3675 6089
tlf. 3250 4390
tlf. 3616 0015
tlf. 4033 4434
tlf. 3645 5717

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
e-mail: kristin_lassen@yahoo.dk

tlf. 3583 8351

Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby
e-mail: sven.branner@mail.dk

tlf. 4587 9502

Område 03 (postnummer 2940-3199):
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,
email: nicolaj@hyldehuset.dk

tlf. 4970 3071

Område 04 (postnummer 3200-3499):
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,
Område 05 (postnummer 3500-3699):
Peter Christensen, konstitueret ,Nørresøvej 8, Gadevang, 3400 Hillerød
Jørgen Chr. Andersen, Snøreengen 6, 3250 Gilleleje,
email: snorengen@get2net.dk

tlf. 4818 8095
tlf. 4826 8720
tlf. 4835 4779

Varroainstruktører:
Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område.
Jonathan Edwards, 2620 Albertslund jonathan.edwards@privat.dk

VOKSTAVLEN

tlf. 4362 3514
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PP
Afsender:

Henning Willads
Petersen
Normasvej 25
2000 Frederiksberg

Det er tid for bestilling af
dronninger og småfamilier
Vi smelter og vasker de gamle rammer
og leverer selvfølgelig 1. kl. ny voks.
Kom ind og få en bisnak – og en kop kaffe.
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