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Praktiske oplysninger
Referater fra bestyrelsesmøder
Efter medlemmernes ønske er referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger lagt ud på
hjemmesiden www.vokstavlen.dk, under fanen ‘Vokstavlen’.

Medlemsoplysninger
I KABF ønsker vi at opdatere medlemsoplysningerne, så er du flyttet, har fået nyt telefonnummer
eller ny emailadresse, så kontakt rikke.hoejer.pedersen@gmail.com. Du kan også benytte linket på
medlemssiden på biavl.dk.
Tak for hjælpen.
Husk kontingent
Kontingent for 2021 er 80 kr. til KABF og 710 kr. til DBF. I alt 790 kr.
DBF sørger for automatisk opkrævning, hvis man både er DBF-medlem og KABF-medlem og
tilmeldt betalingsservice.
Er man alene medlem af KABF, bedes man indbetale kontingentet til foreningens bankkonto:
Danske Bank: registreringsnummer 4424, kontonummer 0006021158.
Vokstavlen
KABF’s medlemsblad udkommer 4 gange årligt. Kontakt Ulla Fogt på ulla.fogt@gmail.com.
Deadlines: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober.
Lokalforening
Hvidovre Biavlerforening (HBiF)
Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 77 46 77.
Mødeadresser:
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU SCIENCE,
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre.
KABF/Ejby: Mosetoften 35, 2600 Glostrup.
Tårnby-Bi: Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup.
Gratis udlån af honningpresse og 4-solds slynge. Tilbehør til slynge: skrællebakke,
skrællekniv og dobbeltsi. Tilbehør til pressen: dobbeltsi.
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre.
Tlf. 36 77 46 77
Gratis udlån af 4-solds slynge:
Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV.
Tlf. 35 83 54 96
E-mail: peder@riis-hedegaard.dk.
Tlf. 22 80 23 06
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Adresser og telefonnumre:
KABF’s bestyrelse
Formand:
Thomas Skall, Philip de Langes Allé 7A st. tv.,
1435 København K
E-mail: thomas@skall.dk
Tlf. 26 12 25 02

tlf. 26 12 25 0

Næstformand:
Egon Lund Christensen, Tagensvej 252, 2.th.,
2400 København NV
E-mail: egon.lund.chr@gmail.com
Tlf. 20 81 47 14

tlf. 20 81 47 1

Kasserer:
Rikke Højer Pedersen, Præstebakken 15, 2610 Rødovre
E-mail: rikke.hoejer.pedersen@gmail.com
Tlf. 21 27 81 31

Sekretær:
Kristian Bang Andersen, Abildvænget 11, 2750 Ballerup
E-mail: kristian.bang.andersen@gmail.com
Tlf. 30 79 49 37

Bestyrelsesmedlem:
Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte
E-mail: frydhs@email.dk
Tlf. 39 69 85 58

tlf. 39 69 85 5

Suppleant:
Ole Samuelsen, Hvidkløvervej 24, 2400 Kbh. NV
E-Mail: vejlsam@webspeed.dk
Tlf. 42 37 34 36

VOKSTAVLEN

3

X i kalenderen
Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på
hjemmesiden www.vokstavlen.dk og i Tidsskrift for Biavl.
Vi afpasser aktiviteterne i skolebigårdene med de til enhver tid gældende
restriktioner pga. Covid-19. Bestyrelsen vil derfor orientere på vores
Facebookside om, hvordan de enkelte aktiviteter gennemføres. Bliv derfor
medlem på Facebook ved at bede om adgang til gruppen ”Københavns
Biavlerforening”.
December
Tirsdag d. 7/12 kl. 19.30 Det traditionelle julemøde, hvor vi sammen
smager og bedømmer medlemmernes honning.
Medbring et glas af din bedste honning og få
den bedømt at dine dine kollegaer. Der kan kun
indleveres ét glas på medlem.

Januar
Tirsdag d. 18/1 kl. 19.30 Birthe Samuelsen fortæller om blomsterne og
bierne. Et møde sammen med Haveselskabets
Københavns Afdeling, hvor Birthe er formand.

Februar
Tirsdag d. 8/2 kl. 19.30 Annette Bruun Jensen (lektor på institut for
Plante- og Miljøvidenskab på KU Seince)
fortæller om biernes anatomi og sin seneste
forskning. Vi kigger også på bier i stereolupper.

Tirsdag 15/2 kl. 19.00
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Voxklubben afholder generalforsamling. Se s.
20.
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Marts
Tirsdag d. 15/3 kl. 19.30 Gitte Buch-hansen (lektor på Det Teologiske
Fakultet på KU) fortæller om bier i religionen.

Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2021
Søndag d. 21/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.
Medlemmer kan få oxalsyre til max 10
bifamilier.
Bestil senest søndag 14. november.
Send en mail med navn og antal familier til
oxalsyre.life@gmail.com

Møder i Skolebigården i Ejby 2021
Lørdag d. 20/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.
Medlemmer kan få oxalsyre til max 10
bifamilier.
Bestil senest søndag 14. november.
Send en mail med navn og antal familier til
oxalsyre.ejby@gmail.com
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FORMANDENS HJØRNE
Vi holdt generalforsamling den 28. september 2021. I forhold til sidste års
Covid-19 ramte generalforsamling, var i år en venden tilbage til normalen
– og dog… Det er ligesom om, det er svært at få det med at mødes fysisk
til at fungere igen. Vi var kun 23 deltagere. Det er jo ikke mange i
betragtning af, at vi er 400 medlemmer. Det med at få gang i foreningen
igen ovenpå Corona-nedlukningerne var da også det væsentligste tema i
beretningen. Beretningen og referatet, samt regnskabet er, som vi plejer at
gøre det, optrykt i bladet her.
Det var igen i år Morten Westy, der blev valgt til dirigent, og som ledte os
fint gennem dagsordenen og valghandlingerne. Ole Iversen og vores
kasserer Niels Bülov Max havde valgt at udtræde af bestyrelsen. Suppleant
Rikke Højer Pedersen trådte ind i Ole Iversens sted, og vi valgte Kristian
Bang Andersen som nyt medlem og Ole Samuelsen som suppleant. Vores
revisor, Leif Stark blev genvalgt, og Morten Westy blev genvalgt som
revisorsuppleant.
Vi har gennem flere år talt om, at vi skulle have opdateret vedtægterne –
Bestyrelsen fremlagde et forslag til rettelser. Rettelserne blev med en
enkelt tilføjelse vedtaget, og så brugte vi ellers tiden på at debattere,
hvordan vi får lidt mere gang i foreningen. Vi skulle jo gerne have en
forening, hvor vi samles om vores hobby med bierne. Der kom en række
gode ideer på bordet under dagsordenspunktet eventuelt, og bestyrelsen
har fået nogle gode input til det videre arbejde.
Vi skal huske at bestille oxalsyreopløsning til drypning, se i kryds i
kalenderen, og hente oxalsyreopløsningen den 20. november i Ejby eller
den 21. november på KVL. Begge dage kl. 10:00. Den 20. november
holder vi også arbejdsdag i Ejby. Der er behov for, at nogle medlemmer
bliver lidt længere og giver et nap med ved at skrabe magasiner, male
stader, lodde voks i rammer og klippe nogle af grenene af det store
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lindetræ, så der kommer lidt mere lys og luft til stedet. Så tag arbejdstøj
med og læg et par timers arbejde, så der kan være klar til næste sæson. Vi
kan drikke en kop øl, når vi er færdige.
Vi skal også have gang i vintermøderne. Vi når ikke at få arrangeret noget
møde i oktober og november – så det første møde i den nye sæson bliver
julemødet, hvor vi smager på vores honning og bedømmer de bedste i
kategorierne flydende og rørt. Så kom med et glas af din bedste honning
(kun et glas, enten flydende eller fast) og få andre biavleres bedømmelse af
smag. Det plejer at være en succes, og deltagere opfordres også til at tage
kaffe, kage og evt. andre biprodukter (mjød til eksempel) med.
Sten Holmgård Sørensen, der vandt titlen som danmarksmester i honning
2020 ved International Food Contest i Herning, var med til
generalforsamlingen, og her fortalte han lidt om sin honning, der i år i
2021 også vandt præmie, som bedste flydende honning. Konkurrencen var
i år flyttet til Madens folkemøde på Lolland. Sten lovede på
generalforsamlingen at møde op til julearrangementet og medbringe lidt af
vinderhonningen, så vi kan smage på den.
Det bliver tirsdag den 7. december 2021 på Landbohøjskolen på
Thorvaldsensvej 40. kl. 19:30 – Vi står i døren fra kl 19:00.
OBS! Vær opmærksom på, at i år vil ingen af vintermøderne blive afholdt
i det lokale, vi plejer at være i. Det vil være forskellige lokaler vinteren
igennem. Så mød op ved hovedindgangen og få informationen om, hvor
mødet afholdes. Der er angiveligt rift om lokalerne på KU – SCIENCE,
også om aftenen.
Den 18. januar 2022 vil Birthe Samuelsen – (der sammen med Morten
Westy er instruktør på teoridelen) fortælle om haver, bier og bivenlige
blomster, buske og træer. Birthe er også formand for Haveselskabets
københavnerafdeling, så vi får selskab af medlemmer fra den foreningn.
Den 8. februar 2022 vil Annette Bruun Jensen (lektor på institut for
Plante- og Miljøvidenskab på KU Seince) fortæller om biernes anatomi og
sin seneste forskning. Vi kigger også på bier i stereolupper.
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Den 15. marts 2022 vil Gitte Buch-hansen (lektor på Det Teologiske
Fakultet på KU) fortæller om bier i religionen.

Det er i øvrigt tid til kontingentopkrævning.
Alle KABF-medlemmer, som også er medlemmer af Danmarks Biavler
Forening, vil enten blive opkrævet automatisk via betalingsservice eller
modtage et indbetalingskort til betaling af begge foreningskontingenter
(710+80 kr.).
Er I kun medlemmer af KABF, bedes I selv sørge for at indbetale 80 kr. til
foreningens bankkonto reg.nr. 4424 konto 0006021158 inden den 1.
december 2021.
Thomas Skall
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Københavns Amts Biavlerforening Beretning
Efter et år 2020 præget af Corona-nedlukninger – kom vi i 2021 lige
så stille i gang med de sædvanlige aktiviteter.
Vejret
Som sædvanligt begynder vi med lige at se tilbage på, hvordan vejret har
været i beretningsåret. Altså fra efteråret 220 til og med sommeren 2021.
Oplysningerne findes på DMI’s hjemmeside.
Efterår 2020:
Varmt, tørt og solrigt, men alligevel med mange nedbørsdøgn.
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Vinter 2020/2021:
Tørt med samme temperatur og antal solskinstimer, som en dansk vinter
plejer at se ud her på det seneste.
Mange nedbørsdøgn, men under det gennemsnitlige antal snedækkedøgn.
Forår 2021:
Ottende vådeste forår siden 1874. Køligt og med færre solskinstimer end
normalt.
Sommer 2021:
Varm sommer, tør og næsten samme antal soltimer, som vi gennemsnitligt
har det. Varm juli og kold august.
Sæsonen kan bimæssigt summeres til: At efteråret og vinteren var meget
normal, men foråret var meget koldt og kom først langt inde i maj.
Sommeren var til gengæld fin, men hurtigt overstået. Der var ikke meget
til bierne i begyndelsen af sæsonen og det hele var lidt tilbage, men da det
kom i gang gik det hurtigt – fint med honning, men den kom lidt senere
end normalt. Sæsonen sluttede tidligt med det kolde vejer i august.
Der var rigtig mange sværme i år. I sidste halvdel af maj – fik jeg mange
opringninger, selvom der også er mange, der har fundet sværmhenterlisten på nettet. En aften i juni fik jeg i øvrigt en opringning fra
Københavns Brandvæsen, der spurgte, om jeg ville hente en sværm. Jeg
står ikke på listen og kunne i øvrigt ikke, fordi jeg var babysitter den aften,
men brandmanden havde ringet forgæves til – hævdede han 25 fra listen
uden at få fat i en, der ville hente sværmen. Sværmen sad angiveligt på en
altan – jeg fortalte ham, at han kunne sige til damen, at sværmen
formentlig ville flyve videre i løbet af et par dage… Men man kan jo sige,
at hvis vi vil opretholde et godt forhold til ”civilbefolkningen”, er det vel
god skik at vi - så vidt muligt – alle bidrager til at hente sværme, hvad
enten vi har lyst til at beholde dem eller ej.
Som et lille kuriosum kan det lige nævnes, at under bestyrelsesmødet den
7. september 2021 ringede vores tidligere formand – der netop havde
hentet en sværm – i september!
Foreningen
2021 blev året, hvor de sidste 12 års fremgang i medlemstallet for
foreningen – stagnerede. I 2007 var vi 133 medlemmer, sidste år kom vi
op på 406 og er nu nede på 390 - altså 16 er færre medlemmer.
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Af vores 390 medlemmer er 371 også medlem af Danmarks
Biavlerforening.

Tallene fra de seneste 10 år:

201 201 201
2
3
4
Medlemmer pr 228 258 283
1. august
Nye
69 76 73
Udmeldte
48 46 48
Netto
21 30 25
tilvækst/frafal
d
Relativt
i 10% 13% 10%
forhold til året
før

201 201 201 201 201 202 202
5
6
7
8
9
0
1
317 344 378 387 395 406 390
78
50
28

79
52
27

77
43
34

75
66
9

91
83
8

56
45
11

42
58
-16

12% 9% 10% 2%

2%

3% -4%

Sidste års Beretning og generalforsamling
Blandt emnerne i beretningen sidste år og forrige år har været
vedtægtsændringer. Især kravet om at indkaldelse til generalforsamlingen
skal ske med post har været i fokus.
Nu har vi fået gjort noget ved det og har et forslag til nye vedtægter med til
generalforsamlingen i år.
I beretningen nævnte vi også ønsket om at få et sted, vi kan bruge til
medlemsmøder og slyngerum, samt til at kunne lave småreparationer, til at
samle skoleklasser for formidling m.v.
Det har vi stadig til gode, men der er til gengæld skabt visse af disse
muligheder i at vi kan gøre brug af det hus og området omkring, der ligger
lige ved siden af skolebigården i Ejby og som i folkemunde kaldes
”Pallefabrikken”.
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Vi har fået nøgle og alarmkode. Huset rummer et lokale, der kan bruges til
slyngerum, og der er mulighed for, at vi fx kan male stader mv på området.
Begynderkurset
Birthe Samuelsen og Morten Westy var i år kræfterne bag
teoriundervisningen i foråret 2021.
Kurset blev jo ikke til noget i 2020 pga. Corona-situationen. Derfor var vi
spændt på om det ville kunne lykkes i år. Det kunne det, idet det i år blev
afviklet som et virtuelt kursus over Zoom. Takket være en flot indsats fra
undervisernes side blev det et godt teoriforløb med en professionel form.
Jeg fået mange positive tilbagemeldinger fra kursisterne.
Vi trak starttidspunktet til lidt ind i maj, og det viste sig at være helt ideelt.
På den måde kom det til at passe med de lempelser i
forsamlingsforbuddene, som der var behov for, for at få det hele til at
passe med det praktiske forløb i skolebigårdene.
Med samarbejde med Amager Biavlerforening havde vi muligheden for at
tage hele 95 kursister på teoriholdet.
Og det lykkedes at få kursisterne fordelt på skolebigårdene på KVL, i
Ejby, i Hvidovre og på Amager.
Skolebigårdene
Vi har således også i 2021 haft 4 skolebigårde at gøre godt med for den
praktiske oplæring. Der er ydet en eminent indsats fra undervisernes side.
Der har været mange praktiske ting at holde styr på i form af sikring
af overholdelse af Corona-regler samtidig med sikring af at kursisterne
skulle kunne se og have fingre i bierne. Alene kravet om, at dragterne
skulle hænges til luftning i mindst 72 timer mellem brug har givet særlige
logistikudfordringer især på KVL, hvor pladsen ikke er til sligt. Så
dragterne har skullet fragtes til Ejby efter undervisningen og tilbage igen
inden undervisningen ugen efter. Det har også betydet, at vi har været
nødt til at indkøbe en del nye dragter.
Vi skylder alle underviserne en stor tak for indsatsen.
Vi har i øvrigt fået et par rigtig gode sponsorater i år. Af Max Gulkjær fra
Bibutikken har vi fået 4 opstablingsstader, så vi kan få skiftet de gamle og
efterhånden meget slidte stader i bigårdene på KVL og i Ejby.
Staderne mangler bare at blive malet en gang, så er de klar til at tage i brug
i næste sæson. Fra Heino i Bihuset har vi fået en motorslynge, som vi kan
bruge til slyngningen med kursisterne, og som vi kan låne ud. Vi
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har samtidig købt en manuel slynge, som vi ligeledes kan bruge til
kursister og som vi kan låne ud. De har været brugt i år til begge formål –
men vi mangler enten en, der vil koordinere udlånet eller som kan etablere
en elektronisk løsning, så man kan booke lånet over nettet. – Det var en
efterlysning!!!
Vi takker de to materielforhandlere for de flotte sponsorater. Det er meget
værdsat.
Nu vi er ved skolebigårdene skal det bemærkes, at fremmødet har været
begrænset i perioden efter de 4 gange kursisterne havde praktisk
undervisning. Det virker som om, Coronaen har gjort noget ved lysten til
at møde andre i fællesskabet om at passe bier. Vi håber, vi på denne
generalforsamling kan få talt lidt om, hvad vi gør for at tilpasse aktiviteten
og gjort foreningen attraktiv for medlemmerne. Alt andet lige har vi svært
ved at forestille os, at vi kan blive gode biavlere uden at mødes og
udveksle erfaringer.
Høsten
Honninghøst og salg er ikke vores højeste prioritet - vi prioriterer jo i
højere grad læringen.
Jeg kender høsten fra KVL og Ejby.
Kursisterne slyngede igen i år honning i en børnehave i Vanløse, som
Mette Grønskov havde adgang til at låne. Det var en fin dag, hvor vi
udover slyngningen fik vist, hvordan man tråder rammer og sætter voks i.
Mange tak til Mette. Vi slyngede ca. 50 rammer og fik vel omkring 75 kg.
Kursisterne fik et glas hver og nogle købte resten. Vi havde taget lidt for
mange tavler fra, så vi kunne også sælge 10 af tavlerne som hele
tavler. Vi har ikke vejet og registreret præcist, men mon ikke vi i alt havde
omkring 100 kg der i foråret. 70 fra Ejby og 30 fra KVL, vil vi vurdere.
Resten af årets honning fra Ejby og KVL har vi kørt som hele tavler til
BYBI, som så har slynget for os og i øvrigt købt honningen fra KVL. Bybi
slyngende i alt 426 kg. Heraf 194 fra KVL og 232 fra Ejby. De 232 kg
har vi solgt til medlemmerne og ved 2 arrangementer. De to arrangementer
er Naturens dag i Ejby og Mosetræffet i Utterslev Mose hhv 12. og 19.
september.
Vi har en lille rest Ejby-honning tilbage til naboen som tak for at holde øje
med grunden og give bierne vand, og så har vi en sjat tilbage til gaver fx til
foredragsholderne m.fl., i den kommende sæson.
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Vi plejer jo ikke at sælge honningen til medlemmer i større stil, men det
var dejligt med interessen vi så i år.
Honningen var væk på meget kort tid. Til gengæld var interessen for at
være med til at forberede høsten ved at få taget honningen fra i
weekenderne den 10./11. juli og 14./15. august mindre.
Når størrelsen på høsten fra KVL vurderes, skal det jo med i billedet, at vi
oplevede tyveri fra bigåden. I forbindelse med medlemsaftenen den 26. juli
kunne det konstateres, at der havde været nogen inde i bigården og
fjerne tavler med honning og til gengæld i et uligt bytte, sætte brugt
materiel ned i stedet. På stadevægten kunne vi se, at honningen var fjernet
natten mellem 20. og 21. juli og natten mellem 23. og 24. juli. Fra stadet
med vægten var der den sidstnævnte dato fjernet ca. 25 kg.
Formentlig samme tyv har i hvert fald i 2020 og så igen her i 2021 været
forbi andre bigården – i hvert fald er det samme ”koncept”, der har været
anvendt – andre brugte rammer (uden voks) er sat ned i stedet.
Vi har tænkt på, hvordan vi kan imødegå hans færden. Vi har bl. indhentet
en pris på en brænder så vi kan brænde vores DBF-kontrolnumre ind i
rammerne. Så hvis bestyrelsen fornemmer stemning herfor, kan vi tale
lidt nærmere herom, inden næste sæson begynder.
Økonomien
2020 var jo et specielt år. Der var udgifterne relativt små, fordi vi var
stækkede i aktivitetsniveauet p.g.a. Corona.
Vi var ganske vist også stækkede i 2021, men vi var bl.a. nødt til at bruge
ret mange penge på at indkøbe nye bidragter, så vi kunne overholde de
krav, Corona medførte for brugen af dragter. Vi har fortsat en stabil
økonomi, men i forhold til sidste år viser regnskabet et lille underskud. Det
vil kassereren underholde om - om lidt. Vi har lige knap 80.000 gode
danske kroner på kistebunden. Vi ser ikke grund til at hæve kontingentet.
Jeg plejer at gøre det, og vil heller ikke i år undlade at fremhæve, at jeg
synes, vi får rigtig meget forening for meget få penge. Det gør vi bl.a.,
fordi vi har Danmarks Biavlerforening i ryggen til at varetage det
overordnede arbejde omkring biavlen, markedsføring, strategiplanlægning
og forskning og medlemsadministration.
Vi får også meget for vores penge, fordi frivillige kræfter igen og igen gør
en kæmpe indsats for fællesskabet.
Tak for indsatsen i det forgangne år.
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Udover det i regnskabet nævnte, repræsenterer vores bigårde en kapital i
form af bifamilier og materiel – det har vi som sædvanligt ikke værdisat.
Aktiviteter og arrangementer
Der blev igen afholdt bisløjdsaftner om torsdagen på Bakkegårdsskolen
den forgangne vinter dvs til og med 4. december 2020 – så lukkedes der
ned. Der var en halv snes deltagere, der fik bygget 4-5 stader mere eller
mindre færdige.
Poul Erik Andersen har endnu engang annonceret en ny sæson 2021/2022
og afklaret med Gentofte Kommune, at det stadig kan foregå om torsdagen
fra kl. 19 til 22. på den sædvanlige ”location.
Vintermøder
Der blev ikke nogen vintermøder i den forgangne sæson. Corona
forhindrede dette. Vi glæder os til denne sæson, hvor vi vil forsøge at finde
foredragsholdere til den nye sæson.
Varroabehandling
Bestyrelsen har for nogle år siden valgt at prioritere informationen om
varroabekæmpelse og følge DBF’ anbefalinger nøje. Derfor havde vi igen
i denne sæson, i weekenden 21. august, arrangeret information om,
hvordan man behandler med myresyre. Kristin Lassen var klar til at
fortælle og demonstrere metoderne. Der mødte et enkelt medlem. Mon
ikke vi deraf kan konkludere, at medlemerne har taget den ”sikre strategi”
til sig, og at vi trygt kan stoppe udleveringen af oxalsyre i august som også
Jarl Koremann i foråret anbefalede os at gøre det.
Vi udleverer stadig oxalsyre til drypning af familier ved vintertiden. Der er
information i bladet om, hvordan I som vanligt bestiller færdigblandet
oxalsyre gennem foreningen ved at give besked til syreblanderene senest
den 14. november.

Vokstavlen
Vi vedtog for nogle år siden at holde fast i at udgive et fysiske blad og
gøre det 4 gange om året. Ulla Fogt har stadig mod på at sætte bladet
sammen, og vi kan fortsat få det trykt hos IDA. Så længe vi kan det, har vi
et fysisk blad, men man kommer ikke uden om at trykning og udsendelse
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af bladet er en bekostelig affære, men endnu har vi råd, og vi prioriterer
udgiften. Men det er klart vores fornemmelse, at færre og færre har behov
for at få det fysiske blad. Lad os diskutere emnet det igen ved en
kommende generalforsamling.
Hjemmesiden fungerer vel fortsat godt i kontakten til kommende
medlemmer, og vi har en hurtig mulighed for at se vores
aktivitetskalender, men vi kan vist fortsat gøre det bedre med hensyn til
opdateringer – det er et fokuspunkt for den kommende periode. Facebookgruppen har efterhånden næsten 150 medlemmer – men vi kan være flere –
vi synes der er en rimelig aktivitet, men vi håber, det kan blive et endnu
mere dynamisk forum for vores forenings aktiviteter. Der sker lidt ind i
mellem. Er du ikke medlem af gruppen endnu, så find gruppen
Københavns Biavlerforening og søg om medlemskab. Brug så gruppen til,
hvad der måtte falde jer ind. Den eneste begrænsning er at vi ikke vil se
kommercielle annoncer, og at tonen forbliver god.
Afsluttende
Vi plejer her afslutningsvist at pointere, at bestyrelsen ser hovedopgaverne
for vores forening som værende det at uddanne nye biavlere samt at give
de ”gamle” biavlere et forum, hvor man kan mødes og opnå et fællesskab.
Et fællesskab, hvor vi kan diskutere teori og øve praktiske færdigheder.
Det har stadig ikke ændret sig. Det er og bliver vores hovedopgave, og det
er klart der, vi bruger de fleste af vores resurser, og det er områder som
kalder på initiativer, der kan bringe flere medlemmer i spil i forhold for at
få løftet disse opgaver.
Tak til jer, der har gjort en mægtig indsats for undervisning, afholdelse af
medlemsaftner, oxalsyreblanding, indkøb, vedligeholdelse og drift og
pasning i skolebigårdene i denne sæson.

Bestyrelsen i beretningsåret
Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Thomas Skall (formand), Egon
Christensen (næstformand), Niels Max Bülov (kasserer), Poul Erik
Andersen, Ole Iversen og Rikke Højer Pedersen (suppleant og sekretær).
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Bestyrelsen har holdt 5 møder i sæsonen. 2 virtuelle og 2 fysiske, og et
hvor nogle var fysisk samlede og nogle var med via elektronikken. Man
lærte jo at sig.
Udover disse møder er vi meget ofte i kontakt via telefon og e-mail om
behandling af mangeartede små og store sager.
København 28. september 2021
Thomas Skall
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VOXklubben afholder generalforsamling tirsdag den 15.
februar 2022 kl. 19.30
Ifølge de gældende vedtægter skal generalforsamlingen igennem
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent for næste år.
Valg af bestyrelse, jf. § 8. samt revisor.
Eventuelt
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For at deltage i generalforsamlingen skal man have betalt 30 kr. i
kontingent for 2022.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
VOXklubben’s generalforsamling bliver afholdt tirsdag 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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Kontingent til HBIF
Hvidovre Biavlerforening besluttede på seneste generalforsamling, at der
fremover skal betales kontingent, primært for at vide, hvem der er
medlemmer. Det fastsattes til kr. 10,- pr. medlem, og skal være indbetalt
senest d. 31/1 2022, hvilket kan ske til:
Arbejdernes Landsbank, kontonummer 5342 0248746

Nyt fra KABF’s Voksklub.
Vor mangeårige formand, Jonathan Edwards, har valgt at træde tilbage.
Den resterende bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig med
suppleanten, Lars Bendsen, som ny formand.
Jonathan har trofast varetaget formandsposten i næsten 20 år, både i storm
og i stille, noget af en bedrift, det skal der herfra lyde en stor tak for.
Voksklubbens bestyrelse
Ny bankforbindelse
Foreningen har skiftet bank, til Arbejdernes Landsbank på Hvidovrevej,
hvilket også medfører nyt kontonummer: 5342 0249521, som herefter
skal benyttes til indbetaling af
Kontingentet, kr. 25,- årligt, enkelte har endnu ikke indbetalt for 2022,
sidste frist 31/12 d.å. Husk at anføre eget navn på indbetalingen, ellers
risikerer man en rykker fra kassereren.
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Stadepladsen
Husk, at bifamilier skal synes af en kyndig biavler inden flytning. Se evt.
mere på biavl.dk, Regler for flytning af bier.

_____________________________________________________
Nu er der igen blevet for mange bifamilier i min bigård.
Jeg sælger derfor 5 produktionsfamilier på 10 rammer 12*10! Familierne
er varroa behandlet og vinterfodret.
Familierne sidder på pesticidefri Voksklub voks.
Prisen pr. stk er 1200 kr.
Kontakt Jarl Korremann
Tlf 30644222
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Nyttige oplysninger
KABF’s Voksklub:
OBS. Nyt kontonummer
Bankkonto: Arbejdernes Landsbank 5342 0249521
Formand: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre.
Tlf. 36 77 19 98.
E-mail: i.bendsen@mail.dk
Kasserer: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre.
Tlf. 36 78 20 09.
E-mail: lundborg@post11.tele.dk
Best.medlem: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre.
Tlf. 36 77 46 77.
E-mail: ammistein@gmail.com

VOXklubben (tillader oxalsyre)
Bankkonto: Nordjyske Bank 9033 0000443360
Kontingent 30 kr.
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre.
Tlf. 44 94 59 41, mobil 25 85 37 41.
E-mail: lind-hardt@hotmail.com.
Kasserer: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup.
Tlf. 32 50 25 64.
E-mail: gunnar.ytting@gmail.com.
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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.
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg.
Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S.
Ole Iversen, Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby.
Villy Bæk Iversen, Udbyvej 2 A, 2740 Skovlunde

Tlf. 23 49 98 76
Tlf. 41 39 30 52
Tlf. 40 17 99 09
Tlf. 31 34 14 00
Tlf. 22 74 73 45

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):
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby.
e-mail: sven.branner@mail.dk.

Tlf. 45 87 95 02
Tlf. 20 24 95 02

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

Tlf. 45 87 95 02
Tlf. 20 24 95 02

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

Tlf. 61 86 24 08

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

Tlf. 49 70 30 71

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

Tlf. 48 18 80 95

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

Tlf. 20 23 60 76

Varroainstruktører:
Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område.
Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, jonathan.edwards@privat.dk .
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Tlf. 43 62 35 14
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Afsender:
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Thomas Skall
Philip de Langes Allé
7 A st. tv.,
1435 København K

