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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

Bestyrelsesmedlem:
Jan Idorn, Sølyst Alle 3, 2660 Brøndby strand
E-mail: idorn@privat.dk

tlf. 43542345

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

tlf. 2177 2171

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

tlf. 38284563

Kontingent for 2011 er i alt 725,- kr (KABF: 55,- kr og DBF: 670,- kr)Kontonr.:Regnr. 4865
ktonr. 0006021158. Gironr. +1 (602-1158)
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
A 2-84.-11, 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.
Københavns Amts Biavlerforening/Ejby (KABF/Ejby): Mosetoften 35, 2600 Glostrup
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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X i kalenderen
Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på
hjemmesiden www.vokstavlen.dk
Møderne afholdes i lokale A 2-84.-11 på LIFE (Landbohøjskolen),
Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C. (Det er samme lokale, som før,
men det har fået nyt nummer). Døren er åben fra kl. 19, men husk at
komme i god tid. Yderdøren låses kl. 19.30
Tirsdag d. 15. feb. kl. 19.30
Voxklubben afholder generalforsamling. Se side 17.
Tirsdag d. 22. feb. kl. 19.30.
Erhvervsbiavl på landet. Michael Pedersen har 400 bifamilier på
Lolland. Michael vil fortælle, hvilke forskelle der er på at være
hobbybiavler i København og på at være erhvervsbiavler ude på landet.
Han har også et vokssmelteri og sælger biavlsmateriel med mulighed for
afhentning af køb i Brønshøj. Efter vi har hørt om biavlen sluttes af med
smagsprøver på honninger og dessertvin.
Lørdag d. 26. feb. kl. 10.
Første møde i skolebigården i Ejby. Senden samlede oversigt på side 5.
Søndag d 27. feb. kl. 10.
Første møde i skolebigården på LIFE. Se den samlede oversigt på side 4
Tirsdag d. 15. marts kl. 19.30.
Fra en biavlers dagbog. Pent Povlsen er biavler på Nordfyn, langt ude på
landet. Han vil fortælle om sin egen biavl, der adskiller sig fra bybiavl på
flere punkter, men grundlaget er det samme, da der er tale om hobbybiavl
med en halv snes stader. Bent er kendt af mange for sin deltagelse i TV2s
vejrhave, og han er også formand for Nordfyns biavlerforening.
Onsdag d. 23. marts kl. 19.
Hvidovre Biavlerforening holder generalforsamling. Se side 17.
Onsdag den 23. marts 2011 kl.19.45
VOKSTAVLEN
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KABF`s Voksklub holder ordinær generalforsamling på Avedøre Slettevej
19, Hvidovre. Se side 15.

Uge 18
KABF’s Voksklub. Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til
omsmeltning. Se side 14.
Mandag d. 2. maj 2011 mellem kl. 18.30 og kl. 20.00.
KABF`s Voksklub.
Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til BIHUSET ved
HBiF`s bigård, Byvej 98, Hvidovre.
Mandag d. 2. maj – juli incl. Kl. 19.00.
Åbent hus i bigården, Byvej 98, 2650 Hvidovre.
Søndag d. 29. maj 2011. Sommerudflugten til Hallands Väderö. Reserver
dagen allerede nu. Se nærmere s. 12

Møder i Skolebigården Frederiksberg 2011
Søndag 27/02 Kl. 10.00
Søndag 03/04 Kl. 10.00
Søndag 24/04 Kl. 10.00

Rense bunde i opstablingsstader.
Er der liv i bierne, og har de foder nok?
Hvordan er udviklingen i bierne, skal de
have mere plads?
------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 10/05 Kl 19.00
Tirsdag 09/08 Kl 19.00

Første aftenmøde, herefter hver tirsdag.
Klargøring til honningfratagningen søndag
den 14/08.
-----------------------------------------------------------------------------------------Søndag 14/08 Kl 10.00
Honningfratagning og fodring.
Søndag 21/08 Kl 10.00
Varroabehandling
Søndag 27 /11 Kl 10.00
Varroabehandling
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Møder i Skolebigården i Ejby 2011
Lørdag 26/02 Kl. 10.00
Lørdag 02/04 Kl. 10.00
Lørdag 23/04 Kl. 10.00

Rense bunde i opstablingsstader.
Er der liv i bierne, og har de foder nok?
Hvordan er udviklingen i bierne, skal de
have mere plads?

Onsdag 11/05 Kl 19.00

Første aftenmøde, herefter hver onsdag.

____________________________________________________________

HUSK AT BETALE KONTINGENT
Så du er sikker på, at få næste nummer af Vokstavlen.
Brug girokortet, der sad bagest i sidste nummer eller se oplysningerne på
side 2.

BI-SLØJD
Bisløjdholdet er startet, men ikke med så mange deltagere som vi havde
forventet, så der er plads på holdet endnu.
Mød op torsdag aften klokken 19.00 på Dyssegårdsskolen. Hvis du skal
være med på holdet, der fremstiller bistader, skal du være hurtig, for
staderne bliver fremstillet som teamwork.Selv om hænderne ikke er skruet
rigtigt på, er der hjælp at hente på holdet.
Ses vi på torsdag?
Leif
Adressen er: Dyssegårdsskolen
Dyssegårdsvej 24
2900 Hellerup.

VOKSTAVLEN
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FORMANDENS HJØRNE
KABF, din lokale biavlerforening, har været udsat for den største
medlemstilgang i 2010, så langt vi kan huske tilbage. Tallene for
alle lokalforeninger i Danmarks Biavlerforening er netop kommet
i seneste nummer af Tidsskrift for Biavl. Den store fremgang er vi
naturligvis meget glade for, men når vi ser på hvor mange, der har
fået betalt kontingent, så ser det beklageligvis ikke så godt ud.
Ifølge seneste optælling fra kassereren, så skal vi kun sende næste
nummer af Vokstavlen ud til halvt så mange – hvis ikke vi ser
nogle flere indbetalinger. Vi har i KABF valgt at holde fast i, at du
skal betale dit medlemskab lokalt til vores egen konto. På den
måde mener vi dels at have lidt føling med hvem det er, der er
aktive lokale biavlere – så vi evt. kan hjælpe, hvis der opstår
problemer med din biavl, men også for at understrege, at du er
medlem af en lokal biavlerforening, hvor du selv kan være aktiv.
At vi så også er medlem af en stor fælles organisation, er blot et
ekstra fortrin, vi som biavlere kan glæde os over at være nok
biavlere til.
Hvad laver biavlere ellers om vinteren? Først og fremmest skal vi
svare alle de bekymrede bekendte på, .. at jo bierne kan sagtens
klare sig, selvom det er minus 20 grader, og ja de spiser det
sukkervand, de fik som erstatning for honning, da vi tog det sidste
i efteråret. Så er der også tid til at gennemgå alle rammerne og
gøre dem klar til sæsonen. De skal trådes, og der skal sættes voks
i.
Så kan man jo også læse nogle bøger om bier. Dem findes der et
hav af. Lige før jul var jeg på antikvar bogudsalg i
Helligåndskirken og fandt en hel del gamle bøger og noter. Det
var tilsyneladende fra et tidligere medlem af KABF. Det fineste
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klenodie var det brev, I ser på næste side, hvor Den kongelige
Veterinær- og Landbohøjskole i oktober 1927 meddeler
bestyrelsen, at foreningen må anlægge en bigård med 10-12
bihuse, og at der stilles et værelse til rådighed for den, der
varetager pasningen af bigården. Nu er et stykke papir naturligvis
ikke mere værd end det, som det er skrevet på, og aftalen kan da
også opsiges. Det er imidlertid sjovt nu at have bevis for, hvornår
det hele startede i skolebigården.
Blandt de øvrige bøger jeg fandt, var der en del udenlandske bøger
om bier og en del om propolis, blandt andet en bog af K. Lund
Aagaard, der i 60’erne lavede et gevaldigt stort arbejde for at
udbrede kendskabet til propolis og dets udvinding og anvendelse.
Den sjoveste mappe, der var med, var imidlertid en samling
oplysninger om biavl i Danmark indsamlet og redigeret af
O.E.Christiansen sekretær i Københavns Amts Biavlerforening,
dateret juni 1952. Der var tilsyneladende lavet 4 sæt med henblik
på udlevering til biavlsorganisationer i England, som forfatteren
skulle besøge på en studietur. Der var oplysninger om, hvordan
man holdt bier i Danmark og til illustration heraf, var der
naturligvis grundige tegninger af staderne og stadetyperne. DBF
havde 36.000 medlemmer dengang, så den store organisation var
grundigt beskrevet. Honningetiketten minder om den, vi har i dag
med det gamle fællesmærke. Baggrunden for det store medlemstal
var sukkerrationering. Det hed godt nok, at der kun måtte bruges 2
kg pr familiemedlem til forbrug i egen husholdning, men da prisen
for ikke-biavlere var 2-3 gange højere, så har det nok været lidt
svært at holde styr på.
I medlemsopgørelsen fra 1951 havde KABF 1270 medlemmer.
Der er jo et stykke vej endnu, selvom vi er blevet flere – men husk
nu at få betalt medlemskab på konto 4865 6021158.
/HWP

VOKSTAVLEN
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Kursus i biavl 2011 – 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 A 2-84. -11.
(tirsdage kl. 19.00 – 22.00 den 19. april, 26. april og 3. maj). Underviser
er Jesper Valentin Petersen. Se kort over området nedenfor.
Derpå følger besøg i skolebigårdene ved Landbohøjskolen og Ejby med
praktik. Det aftales, hvilken bigård der ligger bedst i forhold til, hvor du
bor. Praktik starter tirsdage ved Landbohøjskolen kl. 17.30 (4 tirsdage den
10., 17., 24. maj og 31. maj) eller onsdage i Ejby kl. 17.30 (4 onsdage d.
11., 18., 25. maj og 1. juni) og endelig en dag med honningfratagning,
slyngning og smagning søndag d. 5. juni kl. 10-16. Undervisere er Viggo
Jessen og Leif Enghoff. Se oversigt over mødedatoerne nedenfor.
Efter kurset er der mulighed for fortsat hjælp med at komme videre hver
mandag til onsdag kl. 19 i skolebigårdene i Hvidovre, på Frederiksberg og
Ejby, hvor biavlere fra ”Københavns Amt” mødes og får en snak om
bierne.
Kursusgebyr er 100 kr. (betales den første kursusaften d. 19. april) og
inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Endvidere er det en
forudsætning, at du melder dig ind Danmarks Biavlerforening (DBF) og
lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening (KABF), hvilket
koster 725,- kr årligt. Så får du hver måned ”Tidsskrift for Biavl”.
(KABFs gironummer er : 602 1158). For ægtefælle/registreret partner er et
fuldt medlemskab samt et lokalmedlem tilstrækkeligt. Kontingent for
lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening er 55,- kr.
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 i forbindelse med kurset.
Prisen for en familie med friparret dronning er 350 kr. Der er en familie
pr. kursist. Bifamilien vil være klar til 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,
e-mail: willads@post.cybercity.dk

VOKSTAVLEN
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Tilmelding til kurset skal ske hurtigst muligt til ovenstående, da vi i år har
sat en begrænsning på 50 deltagere.

Kursus i biavl 2011
Auditorium A 2-84. -11
Rolighedsvej 26 1958 Frederiksberg C
Teori på KU LIFE(Landbohøjskolen) ved Jesper Valentin Petersen:
Tirsdag 19/04, kl. 19.00-22.00
26/04, kl. 19.00-22.00
03/05, kl. 19.00-22.00
____________________________________________________________________
Praktik i skolebigården Rolighedsvej 23 1958 Frb.C.: ved Viggo Jessen
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

10/05
17/05
24/05
31/05

kl 17.30- 18.30
kl 17.30- 18.30
kl 17.30- 18.30
kl 17.30- 18.30

Søndag 05/06 kl 10.00- 11.00 honningfratagning i skolebigården.
11.00- 12.30 Vi kører til Tønnesvej 27 og spiser vores medbragte
mad.
12.30- 16.00 Honningslyngning og -smagning.
Kursister fra både Frederiksberg og Ejby kan deltage.
____________________________________________________________________
Praktik i skolebigården Mosetoften 35 2600 Glostrup: ved Leif Enghoff
Onsdag 11/05 kl 17.30- 18.30
Onsdag 18/05 kl 17.30- 18.30
Onsdag 25/05 kl 17.30- 18.30
Onsdag 01/06 kl 17.30- 18.30
___________________________________________________________________
Kursusgebyr 100 kr, forudsat medlemskab af både KABF og DBF.
Betales den første kursusaften den 19/4.
____________________________________________________________________
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1 bifamilie pr kursist kan bestilles til favørpris = 350 kr.
Bifamilien vil være klar til afhentning mellem den 15/07 og 01/08.
____________________________________________________________________

Auditorium A 2-84. -11 , Rolighedsvej 26, 1820 Frederiksberg

VOKSTAVLEN

11

Sommertur søndag d. 29. maj 2011
Hallands Väderö – en klippeø i Kattegat - med havmiljø, sæler og Øparede dronninger.
Nord for Kullen, på spidsen af Bjærrehalvøen, ligger den lille fiskerflække
Torekov. Herfra sejler vi ud for at se sælerne i øjnene, inden vi bliver sat i
land på Hallands Väderö. Her er kun trampestier gennem strandenge, over
klippeskær og ind igennem små skovlunde med pragtfuld undervegetation.
Næsten ingen huse, et fyrtårn, blåt hav og fugle alle vegne. Får, små heste
og kvier græsser frit, og vi kan slentre ubesværet gennem denne
klippefyldte frodighed. Hallands Väderö er kun 20 min sejlads fra den
svenske kyst, tæt på fastlandet og langt nok væk til, at svenske biavlere i
en lysning i skoven opformerer ø-parede dronninger. Det er spændene at
se, hvordan arbejdet her gribes an, ikke mindst i samklang med den fine
natur der her bliver stillet til skue. På sejlturen over til øen slår vi et lille
slag med båden forbi de sydlige klippeskær for at se efter sæler. Herefter
går vi af stier gennem blandet naturskov frem til bihusene (ca. 1,5 km),
hvor vi får en præsentation af arbejdet med Ø-parede dronninger, og så må
det være tid til at finde en strandplads for at spise vores egen medbragte
frokost. Efter frokosten er der for de nysgerrige og vandrelystne guidet tur
til fyret og noget af øens lyksaligheder. Inden tilbageturen er der is, kaffe
og lidt kage i kiosken. Turen er en god familietur, også med børn.
Påklædningen skal være efter vejret, idet der ikke findes mulighed for at
komme indenhus, der er dog toilet flere steder.
Afgang fra: Reventlovsgade v. Hbg. (istedgadesiden) kl. 7,00 Tilslut:
Helsingør v Scandlines bil-billetsalget (Færgevej 8) kl. 7,45. Til: Kbh. Hbg
ca. 19,45 Pris: 200 kr. inkl. egen bus, færge og sælsafari. Børn under 14 år
halv pris. (KABF giver tilskud til turen, men du skal selv have madpakke
med).
Tilmelding ved betaling til reg. nr. 4865 konto nr. 0006021158, eller giro
+1 (6021158). Når bussen er fuld, er der ikke flere pladser. Vi har valgt at
lave en samlet transport til denne sommerudflugt, idet bro eller
færgebilletter for den enkelte bil ikke er nogen helt lille udgift.
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Julemøde
Tirsdag d. 7. dec. mødtes vi til et hyggeligt julemøde med kaffe og mange
slags hjemmebagte kager.
Der var besøg i foreningen den dag af Irene Power fra Irland. Efter en
rundvisning i skolebigården kom hun til mødet og fortalte os om biavl i
Irland, hvor der kun er et par erhvervsbiavlere. Resten er hobbybiavlere
med i gennemsnit 10 stader. Hun gennemgik årets gang i bigården og
fortalte, hvordan de lavede nye familier. Irene Power havde selv været
udnævnt til ”honey queen”, en titel der uddeles hvert år, og medbragte en
lille bog med billeder og tekst over ”dronningerne” tilbage til 1960’erne.
/Ulla

Medlemsaften d. 11. januar 2011
Programmet for denne aften var sat til, at der skulle være mulighed for at
stille spørgsmål. Vi var en lille gruppe forsamlet, der fik snakket de
spørgsmål igennem, som var kommet fra Henning Egaa. Henning E bruger
Forum på DBFs hjemmeside, hvilket jeg også vil opfordrer andre til, hvis
der pludselig opstår nogle spørgsmål. Der er en hel del biavlere, som er
hurtige til at svare på spørgsmål her.
Emnerne, vi diskuterede, omhandlede blandt andet temperaturforholdene i
et bistade. Hvor vi må sige, at vi ikke har de endelige svar, men hvor vi fik
snakket os frem til, at bierne nok klarer sig bedst, hvis de ikke har for store
tomme rum omkring biklyngen. Vi snakkede om rengøring, hvor det er
vigtigt at rengøre magasiner og andet materiel. Specielt når der har været
døde bier, der har overskidt materiellet. Man skal imidlertid passe på at
bruge midlerne korrekt. Manuel/mekanisk rengøring dvs. fjernelse af
synligt skidt er det vigtigste. Derpå må man skylle efter, gerne med et
skrapt middel som opvaskemaskinetabs. Virkon S er også en mulighed,
men det er normalt ikke noget, det er nødvendigt for en hobbybiavler at
begynde at investere i.
Vi snakkede endnu engang om, at det er en god ide at alliere sig med andre
biavlere i sit nærområde. Det er tanken, at vi indsætter en medlemsliste i
næste nummer af vokstavlen over de medlemmer, der ikke har givet
besked om, at de ikke vil på listen. Dette meddeles ved betaling af
/HWP
kontingent.
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♣ BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge
18.
♣ 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 mandag d. 2. maj 2011, mellem kl. 18.30 og kl.
20.00.
♣ Husk tydelige mærkninger. Hvert bundt tavler bindes med en
navneseddel.
( navn, adresse og KABF voksklubmedlemsnummer).
Der skal være navneseddel både indvendig og udvendig.
Jonathan Edwards.
Formand.
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KABF’S VOKSKLUB.
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KABF’s
Voksklub.
Onsdag den 23. marts 2011, kl. 19.45 på Avedøre Slettevej 19,
Hvidovre.
Dagsorden :
1.
Valg af dirigent.
2.
Beretning.
3.
Regnskab.
4.
Indkomne forslag.
5.
Fastsættelse af kontingent.
6.
Valg af bestyrelse, samt revisor.
7.
Eventuelt.
Husk, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest den 9. marts 2011.
Jonathan Edwards.
Formand.

VOKSTAVLEN
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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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Hvidovre Biavlerforening
Ordinær generalforsamling onsdag d. 23. marts kl. 19.00
På
Quark, Avedøre Slettevej 19, 2650 Hvidovre.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg: afgående er
a) Ammi Stein Pedersen
b) Anne Mette Andresen
c) Viggo Olsen (revisor)
6) Fremtidige aktiviteter
7) Eventuelt

Voxklubben afholder generalforsamling den 15 Februar 2011
Godkendte midler og metoder til varroa - og sygdoms behandling er
mælkesyre, myresyre, oxalsyre, eddikesyre og varmebehandling.
Denne Voxklub tillader altså brug af oxalsyre og adskiller sig hermed
fra KABF’s voksklub.
Ifølge de gældende vedtægter skal generalforsamlingen igennem
følgende punkter:

VOKSTAVLEN
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse, jf. § 7. samt revisor.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Alle der er interesserede i at være med i voxklubben skal underskrive en
voks erklæring der dokumentere, at vedkommende medbringer pesticide
frit voks. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan klubben eventuelt være
behjælpelig med at til veje bringe rent voks.
En kopi af vedtægterne, indmeldelses blanket og af vokserklæringen,
hvor man forpligter sig til at overholde klubbens vedtægter, kan
rekvireres hos formanden Jens Lindhardt.
Email: lind-hardt@hotmail.com , telefon 25853741
Voxklubben’s generalforsamling bliver afholdt den 15 Februar kl. 19.30
hos
Jarl Korremann
Tårnholmvej 4
2700 Brønshøj

Tilmelding er af hensyn til plads og kaffe nødvendig, send venligst en
mail til Jarl.Korremann@mail.dk eller ring på 30644222 senest 2 dage
før (helst en mail).
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Kaffesække
Vi har tidligere modtaget denne oplysning, men bringer den
igen, da der kan være flere/nye medlemmer, der mangler
sække
Fra Karl Skovbæch Pedersen har vi fået følgende oplysning:
Der er formentlig fortsat et vist behov for kaffesække til indvintring og
evt. røgpusteri (det stinker forfærdeligt, men jeg har hørt, at nogen sværger
til det).
Copenhagen Roaster importerer kaffe i sække og vil gerne af med de
tomme.
Interesserede biavlere kan derfor afhente sække på risteriet:
Copenhagen Roaster
Gl. Køge Landevej 22
2500 Valby

Se kørselsvejledning på næste side.

Det vil selvsagt være en høflig tanke, hvis man som tak ved afhentning
giver et glas af sin honning :).

VOKSTAVLEN
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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. marts
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre
Tlf. 4494 5941, Mobil 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
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 Sundby
Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 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. 3250 4390
tlf. 51767700
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

VOKSTAVLEN

tlf. 4362 3514
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Afsender:

Henning Willads
Petersen
Normasvej 25
2000 Frederiksberg

En ny sæson står for døren,
og det er nu, vi skal forberede os
til et godt honningår.
Det er tid for bestilling af dronninger
og småfamilier.
Husk, vi har forårsfoder 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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