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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:
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre
tlf. 3677 4677
Leif Hansen, Krinkelvej 8, 2880 Bagsværd
tlf. 4497 2257
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Formandens hjørne
Det er sommer i København, og der er tegn på, at vi får endnu nogle dage med
hedebølge her i slutningen af juli. Jeg har som mange andre høstet anden gang, og der
er ingen tvivl om, at der skal forsøges en tredje gang. Nu er det blot et spørgsmål
hvornår, og hvad det bliver for en høst. Første og anden høst er rimelig sikker.
Udbyttet er bestemt af, hvor mange bier der er, men det er hovedsagelig kastanierne
der giver det første læs, og lindetræerne der giver det andet. Det tredje læs kan
komme fra mange nektarkilder. Snebær er oplagt en stor nektarkilde, men lige nu er
der rigtig mange haveblomster, hvor det ikke er muligt at sige, om det er den ene eller
anden, der er bestemmende for, hvordan den sene høst bliver.
Kendskab til honningens smag og hvad der giver den, skulle der gerne komme lidt
mere styr på i efteråret. DBF er med i et projekt med sensorikgruppen på Det
biovidenskabelige Fakultet, hvor det skal afklares. Der skal også uddannes nogle flere
smagsdommere, der kan være med til at give honning nogle flere kvalitetsparametre.
Har du 16 glas flydende sensommerhonning fra København, som du vil sælge til
projektet, så meld dig til Asger Søgaard i DBF. Der er også mulighed for at deltage i
projektet som smagsdommer. Der bliver afholdt et kursus i november, hvor et nyt
hold vil blive oplært i smagning og beskrivelse af de forskellige karakteristika.
Blandt eftersommerens andre arrangementer er et projekt med honningsalg i
efterårsferien. DBF har igangsat et projekt, hvor man vil ud til forældre med børn og
fortælle om honning. Hvis du har nogle ideer til, hvor vi kan sætte ind her i vores
område, så må du endelig sige til.
Der sker hele tiden noget i biavlen, og det har der gjort i mange år – men hvor mange
er det egentlig, at biavlerne har været organiseret her i København? Det blev der sat
spørgsmålstegn ved, da vi her i sommer modtog et billede af en mønt med en bi og
teksten: Kjøbenhavns Amts Biavlerforening og på den anden side Premie for Biavl
Kjøbenhavn 1889. Det gav lidt forvirring, da vi er nogle der kan huske, at KABF
holdt 100 års jubilæum i 1999.
DBF er kontaktet om sagen, og her siger man, at gamle protokoller er afleveret til
erhvervsarkivet i Århus. I deres protokoller står der ikke noget om lokalforeninger,
og vi har da også selv vores fra 1899 og frem. Det, der kunne være interessant, er at
se i de gamle tidsskrifter. Hvis der er en, der har lyst til at grave sig igennem nogle af
dem, så findes de i Borup. Det kunne jo være en opgave til vinter. Er der en, der har
lyst, så kontakt kontoret i Borup, og lad os høre om resultatet.

/HWP
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X i kalenderen

Markedsdage på Musiktorvet Øresundsvej 6:
Lørdag d. 9. aug.
Lørdag d. 16. aug.
Lørdag d. 23. aug.
Lørdag d. 30. aug.
Lørdag d. 6. sept.
Lørdag. d. 13. sept.
Her har du mulighed for at sælge egen eller foreningens honning. Kontakt
Viggo, helst på email: ullaviggo27@yahoo.dk, hvis du vil give en hånd
med.
Se evt. mere på: > http://www.oresundsvej.dk/Markedsdage-paa-Musi.859.0.html

Møder i Skolebigården 2008
Tirsdag Kl 19.00 Sidste tirsdag er 12. august. Klargøring til
honningfratagning søndag den 17/08.
-----------------------------------------------------------------------------------------Søndag 17/08 Kl 10.00
Søndag 24/08 Kl 10.00

Honningfratagning og fodring.
Varroabehandling

Fredag d. 5. – søndag d. 7. september Valbydage
Kontakt Viggo for oplysninger.
Lørdag d. 6. september 2008. Høstfest. Se omtalen på side 12.

4

VOKSTAVLEN

Tirsdag d. 23/9 2008 kl. 19.30. Generalforsamling i KABF. Se s. 6.
Lørdag d. 4. oktober til og med lørdag d. 11. oktober 2008.
KABF’s Voksklub.
BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning.
Lørdag d. 4. oktober 2008, mellem kl.10.00 – 12.00.
KABF`s Voksklub.
Aflevering af voks tavler og voks til fælleskørsel til BIHUSET ved
HBiF`s bigård, Byvej 98, Hvidovre.
Lørdag den 11. oktober til og med lørdag den 18. oktober 2008
VOXklubben.
BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning.
VOXklubben har fælleskørsel til BIHUSET i Tappernøje i uge 42.
Kørsel fra Tårnholmsvej 4, 2700 Brønshøj. Aflevering 11. – 17. oktober.

Bestyrelsesmøde i juli

Et billede af en del af den arbejdende bestyrelse
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Indkaldelse til KABFs ordinære generalforsamling
Tirsdag d. 23. september 2008 kl. 19.30 afholdes den ordinære
generalforsamling i Cafeen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280,
2650 Hvidovre.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand og et medlem for 2 år og en suppleant for 1 år. På
valg er Henning Willads Petersen, Svend Jacobsen og suppleant Ulla
Fogt. Alle er villige til at genopstille. Suppleringsvalg: Medlem af
bestyrelsen Jesper Eis Eriksen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der
bliver derfor behov for en ekstra person til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og en revisor suppleant. Afgående er Leif Stark og
Jesper Valentin Petersen.
8. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg i hænde,
senest tirsdag d. 9. september 2008. Protokollen er fremlagt fra kl.
18.30. Kaffe på foreningens regning vil blive serveret senere på aftenen,
ligesom man kan få øl eller vand.
/Bestyrelsen
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Sommerudflugt 2008 for KABF
Besøg i andre bigårde er altid interessant for biavlere. Det fik vi igen god
mulighed for ved dette års sommerudflugt, hvor vi først så skolebigården i
Roskilde. Selvom bigården ligger et lidt støjende sted, lige op ad
motorveje og tog, så var der nogle faciliteter, vi nok kunne være
misundelige over. Gammel Roskilde Amts Biavlerforening (GRAB) har et
flot hus at mødes i med mange undervisningsremedier, så nye biavlere kan
lære alt om biavl. GRAB er den største lokalforening i Danmark, så der er
også behov for at have gode faciliteter til de nye elever, der hvert år
dukker op. Formand Knud Graaskov viste os rundt og fortalte om, hvordan
bigården bruges. Vi fik også kaffe fra foreningens nye kaffemaskine, og
hertil honningmadder.
GRAB har også en produktionsbigård i Glim nogle kilometer syd for
skolebigården. Den står i en gammel frugtplantage, hvilket gav godt med
honning. Denne honning blev specielt anvendt til det årlige Roskilde
Dyrskue, hvor GRAB altid deltager med en stor stand. Det var lidt uklart,
om de kunne få lov at fortsætte i dette område, da der er planer om en
grusgrav i området.
Per, der er tidligere formand i GRAB, bor på et af de rigtig flotte steder på
Sjælland med udsigt til ”egen” sø og et fantastisk naturområde. Han står
for slyngning af tavler fra GRABs bigårde, i et forholdsvis lille slyngerum,
men med en pænt stor 12-solds-slynge. Per viste og fortalte os alt om sin
biavl, hvilket også tidligere er beskrevet i et nummer af TfB (2003 nr 7).
Det var spændende at se, hvor lidt plads man kan klare sig med, når man er
erhvervsbiavler.
Sommerudflugten blev afsluttet ved Gisselfeld, hvor vi først indtog
frokosten. Derpå fik vi en underholdende rundvisning af Gregory Bryan
Kobett, der er gartner i paradehuset sammen med Stig Lauritsen (kendt af
flere TV-seere for hans medvirken i haveudsendelser). Vi fik en
rundvisning i noget af parken og en del af slottet. Alle fik en god
fornemmelse af, hvordan parken var opstået, og hvor tilkørselsvejene var i
gamle dage. Der er meget, der har ændret sig i de senere år på slottet. Efter
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en årrække, hvor parken har været misligholdt, er der nu igen kommet
orden i vedligeholdelsen. Vi var nogle, der fik en kort snak med
overgartneren, der var meget ihærdig med at få genoprettet flere års laden
stå til.
I paradehuset regerede Gregory og Stig med alle deres potter, hvilket er
beskrevet i en flot bog ”Krukker året rundt i paradehuset på Gisselfeld”. Vi
var flere, der fik velduftende pelargonier med hjem. Turen sluttede med
dejlig kage på parkeringspladsen, hvorefter nogle drog tilbage mod Sjælør,
og andre så lidt mere af Østsjælland.
/HWP

Billeder fra sommerudflugten. Viggo og Ulla har været fotografer.

GRABs skolebigård, med trug- og opstablingsstader.
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Slotsgården på Gisselfeld. Vejret var til sommerhat.

Flot renoveret hestestald på Gisselfeldt.
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Den gamle lindealle, der netop er blevet klippet.

Kaffe og kage efter slotsbesøg.
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Afslutning på Køge Havn

BI-SLØJD
Der vil igen i år blive startet bi-sløjd på Dyssegårdsskolen i Gentofte.
Nærmere oplysninger kommer senere. Følg evt. med på
www.vokstavlen.dk.
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Invitation til høstfest
- lørdag den 6. september kl. 16.00 i Streyf, Rådvadsvej 69, 2400
København NV.
Vi glemmer forårets tomme bistader samt de lavtflyvende honningpriser
og lægger an til landing på terrassen ved Streyfs med udsigt til Utterslev
Mose. Her kan vi spise ude eller inde alt efter vejrgudernes humør.
Streyf er et af Københavns Kommunes naturværksteder og et smørhul i
bydelen Nordvest. Du kan Google ”Streyf” på nettet og se mere om huset.
Vi skal ikke have apifonda, men noget fra grillen i naturen. Tilbehøret
sørger vi også for, men tag selv dine drikkevarer med. Vi har også en
efterfølgende kaffetår med honningkage på menuen.
Husk at invitere din kone/mand/kæreste/ven/veninde med eller ”sværm”
alene uden påhæng.
Prisen er 50,- kr. pr. person, som kan indsættes på kontonummer 2120
8810006197, Randi Jacobsen. Årsagen til den lave pris er ikke, at bøfferne
er i halv størrelse, men at vores forening giver et pænt tilskud. Husk at
notere dit navn ved betalingen.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 26. august.
Med hilsen fra det festlige udvalg
Hans Bo & Randi
.
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Billeder fra Streyf, Rådvadsvej 69
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Sværmhentere
Nedenfor er en liste over dem, der har tilbudt at hjælpe med at fjerne
bisværme. At der er tale om bisværme og ikke hvepse eller
ller andre skadedyr
bør understreges, hvis adresserne gives videre. Der er firmaer, der tager sig
af den slags opgaver, så dem vil vi ikke gå i bedene.
Denne liste er fra tidsskriftet VOKSTAVLEN nr. 2 Maj 2007.
På hjemmesiden www.biavl.dk findes også en liste, hvor du måske kan
finde en biavler i det ønskede område.
Jens Hee Lindhard
Carl Danfeldts Alle 14
2610 Rødovre
Tlf. 44945941 / Mo. 25853741

Hans Bo Larsen
Storkebakken 28
2400 København NV
Tlf. 38281331

Henning Willads Petersen
Normasvej 25
2000 Frederiksberg
Tlf. 36455717

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

Roberto Kastrup
Valby Langgade 251, 1. th.
2500 Valby
Tlf. 36160015

Tapani Ranta
Mosevangen 5
2860 Søborg
Tlf. 38338816

Henning Nygaard
Frederikssundsvej 123 d 7
2700 Brønshøj
Tlf. 23304017
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♣ BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning
fra lørdag d. 4. oktober til og med lørdag d. 11. oktober 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. 4. oktober 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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Besøg fra Sverige
Lørdag d. 5. juli havde KABF besøg af et hold svenske biavlere i
Skolebigården.
Der kom ca. 40 personer, som fik en snak om bier, inden de skulle videre
til Robin i Frederiksberg Have.
Viggo og Ulla har fanget nogle situationer fra besøget.

Leif Enghoff fortæller om vores notesbøger for svenskerne.
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Viggo viser fyldte honningmagasiner og fredelige bier frem.

Røgpusterne hænges på plads.
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Svenskerne havde mange spørgsmål om bier i byen.

Honning fra Skolebigården
Skolebigårdens honning sælges hen over sommeren. Du kan enten købe på
glas eller i spand (5 kg.). Prisen vil være til en dagspris aftalt med
bestyrelsen.
Kontakt Viggo i Skolebigården.

Honningsalg
Ved de arrangementer, KABF deltager i, er der mulighed at sælge egen
honning, f. eks. til Valbydage d. 5. – 7. september. Kontakt Viggo for
oplysninger.
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VOXklubbens efterårssmeltning, Uge 42
Voks kan afleveres - fra lørdag den 11. oktober til sidste dag lørdag den
18. oktober – til HEINO i Tappernøje.
Fælles transport fra Jarl Korremann’s adresse, Tårnholmsvej 4, 2700
Brønshøj, tlf. 38800199. Her kan tavlerne indleveres i uge 42 (fra og med
lørdag den 11. oktober) til og med fredag den 17. oktober.
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.
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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. 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

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