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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: ullaviggo@gmail.com

tlf. 3250 4390

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

tlf. 3675 6089

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

tlf. 4444 1817

Suppleant:
Villy Kristiansen, Gemmet 1 st. Tv, 2400 København NV
E-mail: villy-jane@mail.dk

tlf. 38284563

Kontingent for 2010 er i alt 725,- kr (KABF: 55,- kr og DBF: 670,- 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, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium 3-21,
Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre.
Mødelokale HBiF: Byvej 98, (lokalet er i bygningen tv. for indkørslen) 2650 Hvidovre.
Biavlerforeningen for København og Omegn: Mosetoften 35, 2600 Glostrup
Gratis udlån af honningpresse og 3- og 4-solds slynge:
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre
Leif Hansen, Krinkelvej 8, 2880 Bagsværd
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tlf. 3677 4677
tlf. 4497 2257

Formandens hjørne

Efteråret er over os, og vinteraktiviteterne er i fuld gang. Inden jeg
opsumerer alle de muligheder, der er på dette område, vil jeg gerne starte
med at byde Københavns Omegns Biavlerforening velkommen i KABF.
Aktiviteterne i Omegnens Biavlerforening var på vej til at gå i stå i
sommer, da foreningens formand flyttede til Jylland. Vi besluttede derfor
at hjælpe, hvor vi kunne, så foreningens 11 medlemmer ikke skulle føle sig
hjemløse. Hver onsdag aften sommeren igennem har vi derfor hjulpet i
bigården i mosen ved Ejby. Adressen ses under mødesteder. Ved
generalforsamling i Omegnen d. 4. oktober besluttede medlemmerne at
lægge Omegnens biavlerforening ind under KABF, som en lokalforening
på linje med Hvidovre. Vi er dermed blevet 11 ekstra medlemmer og har
fået adgang til endnu en skolebigård, og ikke mindst er der bibeholdt et
mødested for biavlere i hovedstaden. Leif Enghoff vil være ny
bigårdsbestyrer, og vi regner med at invitere til et arrangement i foråret,
hvor alle medlemmer er velkommen til at komme og se bigården i mosen.
Vinterens arrangementer er i gang.
- Sløjdholdet mødes hver torsdag på Dyssegårdsskolen.
- Æblemostproduktion på foreningens nye mostpresse har været i gang.
- Der er arrangeret møder på LIFE, hvor vi starter d. 24. november, hvor
Helle Lauersen fra DBF’s bestyrelse kommer og fortæller, ikke bare om
DBF, men også om hendes egen biavl. Interesserede kan se hendes
beskrivelser i Tidsskrift for Biavl fra 2005, hvor hun var månedens
skribent og ”fotograf”, da hun også har taget mange billeder.
- Oxalsyrebehandling i Skolebigården på Frederiksberg d. 22.11 og i
mosen d. 29. 11. Der bliver igen mulighed for at få udleveret oxalsyre til
dine egne bier.
- Hold øje med bierne hen over vinteren. Der er konstateret flere tilfælde af
pest i vores område, så der er ekstra behov for at efterse, at der ikke står
døde bifamilier rundt omkring, der kan være mulige smittekilder.
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- Læs bøger om biavl og overvej, hvad sommerens biavl skal bestå af.
Endelig er der behov for at fortælle, at vi naturligvis har kursus i biavl til
foråret. Vi regner med, at det starter tirsdag d. 6. april. Nærmere om dette
på hjemmesiden og i næste nummer.

/HWP

Deltagerne i høstfesten diskuterer bier.
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X i kalenderen
Møderne afholdes i auditorium 3-21 på LIFE (Landbohøjskolen),
Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C. Døren er åben fra kl. 19, men
husk at komme i god tid. Yderdøren låses kl. 19.30.
Søndag d. 22. nov. kl.10. Varroabehandling i KABF’s Skolebigård.
Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre til deres familier. Send Viggo en
mail om det antal familier, du skal bruge til.
Tirsdag d. 24. nov. kl. 19.00 – 22.30.
Helle Lauersen biavler i Kolding og medlem af bestyrelsen i Danmarks
Biavlerforening. Hun fortæller om arbejdet i bestyrelsen og ikke mindst
om sin egen biavl. Helle var i 2005 skribent på månedens arbejde i
Tidsskrift for Biavl, hvor hun også viste mange af sine gode billeder, som
vi formentlig for lov at se nogle af.
Søndag d. 29. nov. kl. 10 Varroabehandling i Biavlerforeningen for
København og omegn.
Tirsdag d. 8. dec. kl. 19.00 – 22.00.
Julemøde. Bestyrelsen serverer kagen, medlemmerne medbringer kaffe
eller the. Lidt overraskelser er der også med, bl. a. vil Martin gerne vil lave
honningbolcher til vores julemøde, ellers snakker vi om sidste nyt.
Tirsdag d. 12. jan. kl. 19.00 – 22.00.
Svend Sejer vil komme og tale om dronningeavl, og hvordan man forstår
Avlerringens Kompendie.
Tirsdag d. 9. febr. kl. 19.00 - 22.00.
Under planlægning
Tirsdag d. 9. marts kl. 19.00 - 22.00.
Kommer en ”botaniker” og fortæller. Yderligere oplysninger følger.
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Tirsdag d. 6. april kl. 19.00 - 22.00.
Eigil Holm vil fortælle om bier og blomster/bestøvning.

Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på
hjemmesiden www.vokstavlen.dk

Bi-SLØJD
KABF starter bisløjd på Dyssegårdsskolen hver torsdag kl. 19. Første gang
er torsdag d. 1. oktober.
Fremstil dine egne materialer til biavl: F.eks. bistade, voksafsmelter,
foderautomater og hvad du ellers kan finde på.
Adressen er:
Dyssegårdsskolen
Dyssegårdsvej 24
2900 Hellerup.

HUSK KONTINGENT
Hvis du vil være sikker på at modtage
januarnummeret af ”Tidsskrit for Biavl”,
bedes du indbetale senest

25. november 2009
Girokortet findes på de sidste sider her i
Vokstavlen
Kontingent er: 55 kr. til KABF
670 kr. til DBF
I alt 725 kr.
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Referat af Generalforsamlingen 23.09.2009
Generalforsamlingen blev afholdt i Hvidovre medborgerhus med
deltagelse af 23 medlemmer.
Rasmus Offersen blev valgt som dirigent, og Rasmus konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Formandens beretning, som ses andet steds, blev godkendt. Foreningen har
i det forløbne år haft en del aktiviteter, herunder hjælp til
Biavlerforeningen for København og Omegn, bikursus for begyndere og
sommerturen, som gik til Møn. Ligeledes har der været god søgning til
skolebigården på Rolighedsvej. Nu KU Life.
Regnskabet for året 2008 til 2009 blev fremlagt af Viggo og godkendt.
Årets regnskab viste et underskud på 5.244,32 kr. Budgettet for
2009/2010 blev vedtaget. Kontingentet for lokalt medlemskab blev
fastholdt uændret til 55 kr. Det godkendte regnskab ses andet steds.
Fra Poul Erik Andersen var der fremsendt et forslag om anskaffelse af en
frugtpresse og frugtdeler.
Anskaffelsespris ca. 5100 kr. Forslaget blev vedtaget.
Viggo Jessen, Leif Enghoff, Ulla Fogt og suppleant Villy Kristiansen var
på valg i år. De blev alle genvalgt.
Som revisor og revisorsuppleant genvalgtes Leif Stark og Jesper Valentin
Petersen.
Tak til Ammi for kaffe og hjemmebagte boller.
Svend Jacobsen
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Beretning 2009
Årets gang
Årets gang har båret præg af en nektarindbæring ud over det sædvanlige.
Forholdene kan hurtigt ændre sig. Hvor der sidste år ikke var så meget
honning, da er vi i år mange, der ikke har haft spande nok.
Vinteren 2008 -2009 var nedbørsfattig, lidt varmere end normalt og med et
lille underskud af sol. Sommeren 2009 var lun og solrig med overskud af
nedbør. I vores område kom nedbøren fortrinsvis om natten, hvilket hver
dag hen over sommeren betød, at blomsterne kom med fornyet kraft om
morgenen.
Den sene høst i august gav også et godt udbytte for mange her i området,
hvilket absolut ikke er kendetegnende for hele landet.
Foreningen
Medlemsantallet er relativt stabilt. I år blev det en tilgang på 13
medlemmer og afgang af 10 medlemmer, så vi lander på 135, hvilket er,
hvad vi har ligget på de sidste 4-5 år.
Der har i bestyrelsen været diskussion af, hvordan vi bedst får flere
medlemmer. DBF har intensiveret medlemshvervningen på hjemmesiden,
således at man blot er 5 klik fra et medlemskab, som det hedder. KABF’s
bestyrelse mener ikke, at dette er den rigtige vej at gå for at få nye
biavlere. Vores holdning er, at de nye biavlere bedst nås ved, at vi som
lokalforening åbner vores skolebigård hver sommer og giver varierede
kurser i biavl. Med varierede menes noget for de nye biavlere og noget for
dem, der har været med i nogle år. Der skal fokuseres på, at de, der viser
interesse for biavl, skal have gode muligheder for at få hænderne ned i et
bistade så hurtigt som muligt, og vel at mærke som en positiv oplevelse, så
de ikke er utrygge ved selv at gå videre med selv at have bier. Dette
grundlag skabes ved at have et avlsmateriale i skolebigården, som er
fredeligt og gerne ydedygtigt. Når biavlerne er kommet i gang i
lokalforeningen, så skal de fastholdes med andre biavlsrelaterede
aktiviteter. Sløjdkurser og dronningeavl kan være blandt disse muligheder,
men et hyggeligt fællesskab i skolebigården og vinterarrangementer er
også vigtige elementer.
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Vi ser frem til en diskussion af dette emne på den kommende
generalforsamling i DBF.
Fysiske rammer
Der har været stor aktivitet ved bierne overalt i hovedstaden i sommeren
2009. Skolebigården på LIFE har været det centrale mødested for alle nye
biavlere. Der har været lidt rod med tilkørselsforholdene, da Fakultet
bygger nyt hus til Institut for Skov og Landskab. Byggeriet er nu så langt
fremme, at man kan se, hvad det skal ende med, og inden næste sommer
vil meget være ændret. Det er imidlertid spændende, hvordan
parkeringsforholdene ændres, da der er planer for en parkeringsplads, hvor
der i dag er skurvognsby.
Skolebigårdsaktiviteterne er i år yderligere blevet spredt, da der udover
aktiviteter i Hvidovre om mandagen, nu også har været hjælp til biavlerne
på Vestegnen. En gruppe af KABF’s medlemmer har hjulpet Omegnens
biavlerforening med deres skolebigård. Dette har stået på hver onsdag
aften hen over sommeren. Hvorledes, dette foreningsforhold vil fungere
fremover, er endnu uafklaret. Det er imidlertid givet, at vi er en gruppe,
der mener, at det vil være syn at miste mulighed for at komme i en
skolebigård i området ved Ejby, så vi vil gerne fortsat hjælpe til.
Aktiviteter og arrangementer
Torsdagsarrangementet med bisløjd på Dyssegårdsskolen kørte igen i
vinter, hvor det faste hold var blevet øget. Igen i år er der blevet lavet nye
bistader, vokssmeltere, magasiner til staderne mv. Hovedresultatet blev 5
trugstader i målet 12 x 10 og et stade i lavnormal. Endelig lavede Leif et
lille stade i halvt mål.
Hen over vinteren er der afholdt møder med følgende indhold.
Vinterens første møde omhandlede markedsføring. Det var Per Jakobsen
fra DBF, der fortalte om sine ideer til, hvordan man sælger sin honning.
Ud over at vi alle fik serveret suppe, så kom der mange synspunkter frem,
om hvem det er, vi skal gå efter, når vi søger de gode kunder. Samme aften
fortalte William Dalby Brown og Robin Kastrup, der begge er lokale
biavlere, om hvad de gør for at få afsat deres honning.
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I november var Kurt Holbæk fra Tureby og fortælle om biavl. Han har
med sin erhvervsbiavl på Honningagergaard vist, at storbiavl godt kan
drives uden brug af pesticider og med salg af honning uden om de
etablerede grossister. Det store spørgsmål efter hans fortælling var, om der
er honning i forårstrækket. Kurts formodning er, at alt for mange biavlere
drivfodrer med invertsukker først på sæsonen, så vi ikke får rigtig honning
som resultat.
Til årets julemøde fik vi genopfrisket kendskabet til Buckfastbiens fader,
munken Broder Adam. Vi så nogle film om hans liv og arbejde for fremavl
af kombinationsbien, som mange biavlere har efterkommere af i form af
Buckfastbier.
Februar måneds møde blev dækket af konsulent i DBF Flemming
Vejsnæs. Systemet med observationsbigårde i hele Danmark, hvor man
dels kan følge nektarindsamlingen på en vægt, der er koblet til et centralt
system og dagligt opdateres på DBF’s hjemmeside, samt øvrige klimatiske
forhold. Dette system er oprettet med baggrund i de store vintertab, der
blev konstateret i 2008.
I marts besøgte Bisygdomsinspektør Kristin Marie Lassen vores forening.
Der blev givet en historisk gennemgang af sygdomsbekæmpelsen, og vi
hørte om de almindeligste bisygdomme. Vi er glade for at have et godt
samarbejde med inspektøren i vores område.
Endelig blev der i august holdt sommerfest på Streyf, arrangeret af Hans
Bo og Randi. Et godt arrangement der godt kunne have tålt flere deltagere.
Kursus i biavl
Jesper Valentin og Viggo Jessen har endnu engang trukket det store læs
med at få de nye biavlere igennem kurset. Der har som hidtil været god
opbakning til dette. Deltagerantallet var igen i år på 23 tilmeldte, heraf
deltog de 18. Af deltagerne er 8 blevet medlem af foreningen, og 7 fik en
bifamilie. (Tallene kunne være en kopi fra 2008, men dette er et
sammentræf).
Dronningeavl blev igen gennemført over en række mandage i juni og juli.
Vi fik prøvet at omlarve, men havde ikke den store succes. Nogle
dronninger blev der dog ud af det. Vi havde imidlertid bestilt parringsplads
på parringsstationen på Nyord, men det blev nogle af Viggos dronninger,
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der kom derned og med stort held, 9 ud af 10 dronninger blev parret og
kom godt i gang.
Skolebigården
Aktiviteterne her hænger sammen med kurset. Havde vi ikke kurset, havde
vi ikke den aktivitet, som vi ser skolebigården.
Der har været mange besøgende i skolebigården. Ud over de aktive
medlemmer har der som senere nævnt været andre biavlerforeninger, men
også skoleklasser nyder godt af foreningen. Det er Viggo og Ulla, der tager
godt imod skolebørn, når foreningen bliver kontaktet. Dette sker både i
skolebigården og hjemme på Amager.
Høsten blev ret god i år – eller som nogle valgte at sige, var det svært at
bevare pessimismen. Der blev i alt høstet over 900 kg, hvilket i
gennemsnit gav godt 70 kg. pr. udvintret familie.
Et nyt tiltag for at få afsat honning er, at vi sælger Campus Honning på det
Biovidenskabelige fakultet. Vi har fået hjælp til at markedsføre honningen
med en tillægsetiket med dansende bier, der er motiv på Bjørn Nørgaards
relief på LIFE på pladsen foran Gimle.
Årets dyreste begivenhed i skolebigården var, at vi valgte at investere i en
stadevægt, så vi dagligt kan følge biernes udvikling. Det var dyrt, men vi
er mange, der har haft fornøjelse af vægten. I TfB nr. 8 er der en
opgørelse, hvor man kan se, at sommertrækket varede længere i
København end ude i landet. Det bliver spændende at se på sigt, hvordan
dette vil udvikle sig.
Sommerudflugt
Årets sommerudflugt gik til Møn, hvor vi fik en rigtig dejlig lang dag ud af
det. Vi så først erhvervsbiavl ved Jens Fjordhøj, derpå skolebigården ved
Marienborg Gods. Derpå var der havevandring på Øst Møn ved Rasmus
Nielsens far (Rasmus har lært biavl her i København og har bier på Møn).
Efter frokost var vi ned ved Klinten, og dagen blev lang for en del, da
vejret var godt, og vi gerne ville se det hele.
Vi har endnu engang i skolebigården og på Frederiksberg selv været mål
for sommerudflugt. I år har 2 foreninger været forbi. Den første busfuld
kom fra Nordvestsjællands Biavlerforening sidste weekend i juni. Vi
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havde en flot rundtur, men et luksusproblem var det gode vejr, der gjorde
os meget tørstige, hvilket vi ikke havde indkalkuleret.
Den anden gruppe kom sidst i juli. Her fik vi indlagt et stop i Krøgers have
med en god middag og dejlig jazz musik, inden vi gik gennem
Frederiksberg have forbi bier og elefanter til formandens bier på Solbjerg
kirkegård.
Vokstavlen og Hjemmesiden
Ulla Fogt har igen redigeret Vokstavlen i det forløbne år. Vi mener stadig,
at det er af stor betydning, at vi har vores eget blad. Er du interesseret i at
bidrage til indholdet, så er det meget velkomment.
Gunnar Ytting har været flittig med hjemmesiden, der er blevet forbedret
med en række hurtige links til aktuelle oplysninger.
DBF’s hjemmeside er både en konkurrent og en medhjælp til vores egen
hjemmeside. Mange søger oplysninger der, men da der er et link til vores
side derfra, får vi også mange henvist til vores egen side. De vigtigste
funktioner her vedrører oplysninger til nye medlemmer og
sværmhenterlister. Endelig er der oplysninger om stadevægte. Vi havde
overvejet at lægge oplysninger fra vores egen stadevægt på Vokstavlen.dk,
men det spændende er ofte at se, hvad der er sket andre steder i landet.
DBF
I November genoptog DBF i samarbejde med Sensorikgruppen på LIFE et
sensorik kursus. Formålet var at uddanne et hold af smagsdommere, der
var i stand til at beskrive vores honning mere grundigt. Jeg deltog i kurset,
og det er planen, at det skal følges op hen over vinteren med endnu et
møde. Det er også planen, at der skal skrives mere om emnet, så vi alle kan
blive bedre til at beskrive vores honninger.
I slutningen af januar var der stor biavlskonference på LIFE. Der var 2
parallelle afdelinger, en på dansk og Nordisk- Baltisk Biavlskonference,
der blev afholdt på engelsk. Jeg deltog selv og fandt det meget spændende,
at så mange biavlere var samlet her blandt vores bier. Der var mere end 20
forskellige indlæg om forskellige aspekter af biavl. Jeg havde en flok
biavlere med forbi skolebigården. De fandt det alle meget interessant, at
man kunne have bier her midt i byen.
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Visioner
Foreningens vision er stadig, at vi skal kunne sælge mere honning til en
god pris.
Husk, at den biavler, der sætter sin pris billigt, sælger en honning, der ikke
er mere værd – ellers var prisen jo netop højere.
Der er tale om et kvalitetsprodukt med en historie.
I en stor artikel i Politiken 14. juni i år under overskriften Honning laver
man da i Hovedstaden, fortalte to af vores medlemmer Anne-Mette
Andresen og Robin Kastrup om deres byhonninger. Det er den slags
reklame, vi skal have mere af. Hjælp med det.
Vi vil også gøre, hvad vi kan for at udbrede kendskabet til biavlen og give
vores medlemmer et optimalt grundlag for at kunne drive en succesfuld
biavl.
Dette mener vi bedst gøres ved, at der findes nogle aktive åbne miljøer
med gode biavlere, der kan give deres viden videre.
Kontingent
Der er stadig penge i kassen. Men vi har for første gang i mange år
underskud. Dette er imidlertid bevidst, da vi nu gennem mange år har haft
overskud og pludselig så en investeringsmulighed, som rigtig mange
kunne få glæde af. Vi har derfor investeret ca. 10.000,- kr. i en vægt. Om
vi også skal have opsat et webkamera, så vi kan se om bierne flyver ud
eller ind, er op til medlemmerne. Dette er nu blevet forsøgt i Frankrig.
Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Henning Willads Petersen
(formand, delegeret på DBF’s generalforsamling 2008), Leif Enghof
(næstformand), Viggo Jessen (kasserer), Svend Jakobsen (sekretær), Ulla
Fogt (redaktør) og Villy Kristiansen (suppleant). Bestyrelsen har holdt 4
møder og er ofte i kontakt via e-mail omkring behandling af diverse sager.
/HWP
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KABF’s regnskab 2008-2009

Indtægter:

Kontingent
Renter giro
Annonceindtægter
Kursus

7.027,50
54,91
4.200,00
993,50

Ialt indtægter

12.275,91

Udgifter:
Gebyr giro
Vokstavlen
KABF genf./møder
DBF/ formandsmøder
Kontorhold
Diverse
Skolebigård

315,00
5.129,65
5.849,00
2.163,00
979,00
660,00
2.424,58

Ialt udgifter

17.520,23

Underskud

5.244,32
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Status
31. August
2009

1. September 2008

Kassebeh.
Girokonto

3.102,50
14.063,77

Underskud

5.244,32

Ballance

11.921,95

5.331,00
6.590,95

11.921,95

Bank
Rente/udbytter
Aktionærkonto
Aktieværdi
Obligationskto
Bank ialt

3.186,36 73,58
6.435,00
0,00
36.625,69 1.884,31
46.247,05

3.259,94
6018,75
38.510,00
47.788,69

Årets tal

11.921,95

Foreningens formue 31/8 2009

59.710,64

Leif Stark
Revisor

Henning Willads
Petersen
Formand

Viggo Jessen
Kasserer
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Budget
1. Sep.2009 31. Aug.2010
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Ind
Kontingent
Renter Giro
Annoncer
Overskud bigård
Ovskud v. Kursus

7.425,00
30,00
4.200,00
6.000,00
1.000,00

Indtægt

18.655,00

Ud
Gebyr giro
Vokstavlen
KABF møder
DBF møder
Kontorhold

300,00
7.000,00
6.000,00
3.000,00
1.000,00

Udgift

17.300,00

Overskud

1.355,00

VOKSTAVLEN

Billeder fra Høstfesten
Lørdag d. 8. august blev der afholdt høstfest i Streyf. Vejret var med os, og
vi tilbragte nogle hyggelige timer med gåtur rundt i det skønne område og
med at grille ved huset.
Hans Bo har taget nogle billeder fra spisningen på terrassen, hvor bøfferne
er på grillen.
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En begynders stakkels erfaringer
Af Nicolai Schacke, Brønshøj

Efter at have gået på Bi-skolen sidste år og hjulpet med til at passe bierne i
skolegården, var tiden nu kommet til, at jeg skulle få mine egne bier i
haven. I foråret blev Begynderpakken indkøbt, der blevet malet stader og
læst op på litteraturen igen. Jeg havde en vision om at gå over i bihistorien som den første biavler, der aldrig var blevet stukket – men jeg
skulle blive klogere..
En meget bekymret kone tvang mig til at køre med bi-anorakken på, da jeg
skulle hente min nye familie i Allerød – og ikke mere end 80 km i timen
på motorvejen. Operationen gik fint, og de kom vel til Brønshøj og
accepterede hurtigt deres nye bruntmalede hjem – op af vores carport.
Vores to piger synes, det var meget spændende, at vores lille familie var
udvidet med ca 10.000 nye medlemmer. Og de ville have honning – NU!
Måtte forklare dem, at der altså ville gå et par måneder, før de kunne
smage vores egen honning, men her skulle jeg også blive klogere.
Vejret blev varmere og varmere, og bierne havde travlt. Bestanden blev
hurtigt fordoblet, og jeg glædede mig som et lille barn til at sætte magasin
nummer tre og dermed dronningegitteret. Men de kunne ikke rigtig få fyldt
magasin nummer 2 op, og jeg havde mine bange anelser omkring hvorfor.
Og ganske rigtigt – jeg var hjemsøgt at varroamider og oven i købet i
meget stort antal.
Min lokale bi-inspektør blev tilkaldt og han kom (desværre) frem til
samme konklusion. Han sendte min dronetavle til nærmere undersøgelse i
Århus og forberedte mig på det værste – at jeg måtte begynde forfra. To
dage senere lå der svar fra Århus – der var mider, og der var mange. De
spurgte (høfligt!), om jeg ville donere mine bier til forskning. Og her blev
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jeg udsat for mit største dilemma indtil videre som biavler. Skulle jeg
bidrage min eneste bifamilie til forskning, som kan komme os alle til gavn
– eller skulle jeg være egoistisk og beholde mine bier for at få bare en lille
honninghøst i år. Jeg må med skam berette, at jeg valgte det sidste.
Men først skulle jeg kassere alle de gamle tavler med honning og yngel og
familien skulle, efter en gang oxalbehandling, over på 10 nye kunstavler.
Der var mange bier, der nu skulle bo i et magasin, og det kneb med
pladsen. De sad i en stor klynge uden på i lang tid. Men de arbejdede
hurtigt, og jeg kunne sætte magasin nummer to på efter blot tre dage.
Inden vi skulle på sommerferie, satte jeg med stor fryd magasin nummer
tre, og endelig skulle jeg have mit dronningegitter i brug.
Efter 14 dages ferie glædede jeg mig meget til at komme hjem og opleve
store fyldte tavler med ren honning – MIN honning. Men mit magasin
nummer tre var stort set tomt. Kunsttavlerne var simpelthen tomme. En
opringning til bi-inspektøren gav en mulig forklaring: Min dronning
prioriterer biernes arbejdskraft på yngelpleje og ikke honninghentning.
Her ved bi-årets afslutning sidder jeg altså tilbage med en masse nye og
nyttige erfaringer (inkl 2 bistik!) – men ingen honning. Når mine bier har
overvintret, vil jeg skifte dronningen og (igen) stille mine piger
hjemmelavet honning i udsigt. I mellemtiden vil vi spise honning – der er
købt i Irma.
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Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

BIAVLSFORSIKRING
Som medlem af Danmarks
Biavlerforening kan du forsikre
bifamilier, honning, stader og alt
nødvendigt produktionsudstyr mod:

Distrikt 1
Jan Adriansen
Tlf. 56 26 79 02

• Brand.
• Vandskade og oversvømmelse af
bygning
• Tyveri, hærværk og skade forvoldt af
• Transport af bistader til og fra bigårde
samt honning til aftager.
• Ondartet bipest som omfattes af lov om
biavl
• Sprøjteskader som ikke er dækket
af anden forsikring.
• Driftstab – nedgang i produktionen og
meromkostninger i forbindelse hermed.
• Biavlsforsikringer tegnes altid sammen
med andre forsikringer i selskabet –
tal med din kundebetjener.
• Læs mere om os på:
www.garfors.dk

Distrikt 2
John Schlüter
Tlf. 43 71 17 77
• Hovedkontor
Struergade 24
DK-2630 Tåstrup
Telefon +45 43 71 17 77
Telefax +45 43 71 36 16
www.garfors.dk
E-mail gaf@garfors.dk
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Mostpresse og frugtkværn
På generalforsamlingen blev det vedtaget at foreningen skulle anskaffe en
frugtpresse og frugtdeler, og det er nu blevet indkøbt og kan lånes af
foreningens medlemmer. Alt, hvad det kræver, er en bunke æbler og noget
emballage/balloner til mosten samt en god håndfuld godt humør og
gåpåmod. Anvisninger på fremgangsmåde fremgår dels af med
udstyret følgende brugsanvisninger dels af www.hjemmemosteri.dk.
Udstyret står hos Poul Erik, som administrerer udlånene. Man skal
henvende sig til Poul Erik gerne i god tid. Han fører en udlåneliste, og
lånere låner efter tur efter "først-til-mølle"-princippet. Lånetiden er
maksimalt tre hverdage eller en weekend fra fredag aften til søndag aften.
Udstyret skal afhentes personligt, medmindre andet er aftalt. Overlades
udstyret til en ny låner uden aflevering til hjemmebasen på Mosebuen 36,
skal accept indhentes hos Poul Erik inden overladelsen.
Presse og kværn har kapacitet til, at flere presseønskende kan slå sig
sammen, hvilket lykkeligvis ofte fører til et socialt og saftmæssigt givtigt
samarbejde og sammenskudsgilde.
Poul Erik har testet udstyret og giver følgende gode råd:
Hav alt parat, inden I går igang. Hav al den frugt ved hånden, som I kan
skaffe - i trillebørvis, kværnens og pressens kapaciteter er store. Og hav
rengjort tilstrækkelig emballage til mostopbevaring samt masser af spande
klar. Og især vil jeg nævne, at der næsten ikke kan skaffes hænder nok, der
er sagtens arbejde til minimum fire personer, gerne også børn: Vask,
kværning, pakning, presning, aftapning, løbende oprydning. At stille
udstyret op samt rengøringen i den anden ende tager også tid. Arbejd
udendørs, gerne med pressen under halvtag. Processen er fornøjelig, og
intet kan måle sig med nypresset most - udover honning, naturligvis!
Kontaktoplysninger: Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte.
Telefon: 61683936 eller 39698558
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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

24

VOKSTAVLEN

Girokort
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Girokort
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Bikyndige synsmænd
Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler og skal have flyttet bistader og tavlemateriel, skal du
ifølge loven henvende dig til en kyndig biavler eller en bisygdomsinspektør for at få synet bierne.
Kyndige biavlere:
Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre
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
Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby

tlf. 2349 9876
tlf. 3675 6089
tlf. 3250 4390
tlf. 3616 0015
tlf. 4033 4434
tlf. 3645 5717
tlf. 3647 1765

Bisygdomsinspektører:
Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden mands bier,
skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør.
Område 01 (postnummer 1000-2699 og 2770-2799):
Kristin Marie Lassen, Hellebækgade 35, st.tv.,2200 København N
e-mail: kristin_lassen@yahoo.dk

tlf. 3583 8351
mobilnr. 6199 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
Mobilnr. 2024 9502

Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg
e-mail: tapani.k.ranta@gmail.com

tlf. 6186 2408

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

tlf. 4970 3071

Område 04 (postnummer 3200-3499):
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,
e-mail: biwiwe@dbmail.dk

tlf. 4818 8095

Område 05 (postnummer 3500-3699):
Henrik Jensen, Bonderupvej 10A, Oppe Sundby, 3600 Frederiksværk

mobilnr. 2023 6076

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