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Adresser og telefonnumre: 
KABF’s bestyrelse 

Hjemmeside: www.vokstavlen.dk 
 

Formand: 
Thomas Skall, Støvnæs Allé 50, 2400 København NV  tlf. 2612 2502 
E-mail: thomas@skall.dk 
 
Næstformand: 
Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte       tlf. 3969 8558 
E-mail: frydhs@email.dk 
 
Kasserer: 
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S  tlf. 3250 4390 
Giro nummer: 602 1158.  
E-mail: ullaviggo@gmail.com 
 
Sekretær: 
Annette Andersen, Finsensvej 30, 3.tv., 2000 Frederiksberg C  tlf. 2876 0959 
E-mail: annette.andersen3@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Fogt,  Skinderskovvej 59,  2730  Herlev  tlf. 2177 2171 
E-mail: ulla.fogt@get2net.dk 
 
Suppleant: 
Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S       tlf. 6611 7909 
E-mail: mortenwesty@gmail.com   
 
Kontingent for 2014 er i alt 755,- kr (KABF: 55,- kr og  DBF: 700,- kr) Kontonr.:Regnr. 4424 
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 KU LIFE,  
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium  
A 2-84.-11, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C 
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre. 
Københavns Amts Biavlerforening/Ejby (KABF/Ejby): Mosetoften 35, 2600 Glostrup 
Gratis udlån af honningpresse og 3- solds slynge: 
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 3677 4677 
Gratis udlån af 4-solds slynge:  
Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV. tlf. 3583 5496 
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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 og i Tidsskrift for Biavl. 
 
Vintermøderne holdes i lokale A2-84-11 på LIFE, Thorvaldsensvej 40, 
1871 Frederiksberg C. Yderdøren er åben fra kl. 19.00 og låses kl. 19.30, 
så kom i god tid. Der udleveres parkeringsbilletter. 
 
 

November 

Tirsdag 5/11 kl. 19.30. "Hvordan har bierne det?", det får vi svar på den 
5. november, når seniorforsker dr. cand.scient. Per Kryger kommer og 
fortæller om sin forskning.  Lokalenummeret til dette møde er: A2-
81.01(3.01). 

Lørdag 23 /11 kl. 10.00 i skolebigården i Ejby. Varroabehandling  + 
udlevering af oxalsyre. Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre til deres 
bifamilier (max. 10 familier). Send Viggo en mail om det antal familier, du 
skal bruge til senest d. 21. november. 
Vi skal have skåret lidt ned på vegetationen ind mod naboen ude i 
skolebigården i Ejby. Det gør vi efter udlevering af oxalsyre. Vi søger 
hjælpere, eventuelt med grensaks eller motorsav. Meld dig venligst til på 
e-mail: annette.andersen3@gmail.com .    
 
 
Søndag 24 /11 kl. 10.00 i skolebigården på KU Life.     
Varroabehandling + udlevering af oxalsyre. Medlemmerne kan få uddelt 
oxalsyre til deres bifamilier (max. 10 familier). Send Viggo en mail om det 
antal familier, du skal bruge til senest d. 22. november.   
 

December 

Tirsdag den 3. december kl. 19.30. Julemøde. Vi gentager succesen og 
holder julehygge med og blindsmager på honning.  
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Medbring kaffe/te og kop og så vidt muligt egen honning, så vi kan få os 
en hyggelig "honningsnak" om forskelle og ligheder på honningen i vores 
område. Vi vil igen kåre den bedste flydende og faste honning. 

 Har du lyst til at bage en kage, medbringe mjød eller andet, er du 
velkommen. 

Januar 
 
Tirsdag den 7. januar kl. 19.30. Nikolaj Wium holder foredrag om 
chokolade (med smagsprøver). 
 

Februar 
 
Tirsdag den 4. februar. Professor dr. med., overlæge Finn Gottrup 
fortæller om sit projekt vedr. sårbehandling med honning. 
 

Marts 
 
Tirsdag den 25. marts. Bitta Nielsen, som er ny biavler, vil fortælle os 
om sine erfaringer. 
  

Datoer for begynderkursus i biavl 
 
Teori: Tirsdage 19.00 -22.00. Den 08.04, 15.04, 22.04 og 29.04   

Praktik i Hvidovre: Mandage kl. 17.00-17.50 eller kl. 18.00-18.50. 

Den 05.05, 12.05, 19.05 og 26.05.  Slyngedag d. 21.06.    

Praktik KU Life: Tirsdage kl. 17.00-17.50 eller kl. 18.00-18.50. 

Den 06.05, 13.05, 20.05 og 27.05. Slyngedag 01.06. 

Praktik Ejby/Glostrup: Onsdage kl. 17.00-17.50 eller kl. 18.00-18.50. 

Den 07.05, 14.05, 21.05 og 28.05. Slyngedag d. 01.06.             
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FORMANDENS HJØRNE 
Vi holdt generalforsamling den 17. september 2013. Der var et godt 
fremmøde og specielt for dig, der ikke mødte, er beretningen trykt i bladet 
her, ligesom referatet er det. Begge dele har i øvrigt ligget på vores 
hjemmeside i nogen tid. 
 
Det var en stille generalforsamling – med få kommentarer. En af de få 
kommentarer var fra et medlem, der, som jeg fornemmer det, gerne vil 
sikre sig, at vi gør os umage for at holde på de nye medlemmer, vi får. Det 
at gøre foreningen attraktiv for nye biavlere ligger også mig meget på 
sinde, derfor har jeg også – som jeg nævnte i beretningen - været rundt i 
skolebigårdene og talt med de nye kursister. Det er mit klare indtryk, at vi 
har tilfredse kursister, der synes, de lærer meget teori og har megen glæde 
af at møde den praktiske biavl i skolebigårdene. Vi kan altid gøre det 
bedre, og jeg vil meget gerne høre, hvis I har ideer til, hvordan vi 
yderligere styrker undervisningen. 
 
En anden kommentar på vores generalforsamling var at vi burde have lidt 
mere fokus på PR-materiale i forbindelse med biavl. Fx reklamere lidt for 
os selv, når vi er ude at køre. Det synes jeg, han har ret i. Jeg har selv sat et 
klistermærke på min bil. Og det virker i et begrænset mål på den måde, at 
man får lidt opmærksomhed og spørgsmål om bier og honning. Men 
måske er det gule mærke med en halmkube med en summende bi lidt for 
”old school”. Kunne nogen mon designe noget mere nutidigt, kunne det 
måske give mere gennemslag. Fx en mærkat der signalerer bæredygtighed, 
det uspolerede, det naturlige, sunde levnedsmidler og urban farming m.m. 
– kunne det jo være rigtig fint. 
  
Nu er bierne indvintrede. Vi biavlere skal også snart indvintres – så er det 
tid til at gå sit materiel igennem og vedligeholde det – skrev jeg sidste år, 
også for at gøre opmærksom på, at det er tid til at gå til aftenforedrag i 
foreningen. Det er nemlig også aktuelt i år. Find X i kalenderen. Det er et 
mange facetteret program, vi har sat sammen, så der er sikkert også noget, 
du kunne have interesse i. Vi har som tidligere nævnt været hurtigt ude i år 
– jeg håber, du fik set, at der var foredrag om mjød den 8. oktober 2013 
med Karin Sloth fra Roskilde. Hun fortalte om sin første mjød fra sæsonen 
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2010/2011 og om, hvordan hendes forretning med gazellens hurtighed nu 
er vokset til at sætte over til 3.000 liter mjød her i september/oktober. Det 
var spændende at høre om den virksomhed, Karin har fået gang i og om 
hendes mod og visioner. Det har også imponeret udenfor landets grænser. 
Det kan du se på denne adresse på nettet: 
http://www.telegraph.co.uk/foodanddrink/wine/10352622/Is-mead-
making-a-comeback.html. 
 
Det næste vintermøde er den 5. november, hvor Per Kryger kommer og 
fortæller om bi-sygdomme under overskriften ”Hvordan har bierne det” – 
kom og hør på. Jeg er sikker på, du vil finde det interessant og vil få ny 
viden.  Bemærk, at mødet finder sted i et andet lokale end det, vi plejer at 
være i. Mødet finder sted i lokale A2-3.01- det er tæt på hovedindgangen.  
 
Vi skal have skåret lidt ned på vegetationen ind mod naboen ude i 
skolebigården i Ejby. Det gør vi den 23. november efter udlevering af 
oxalsyre. Vi søger hjælpere, eventuelt med grensaks eller motorsav. Meld 
dig venligst til på e-mail: annette.andersen3@gmail.com .    
 
Husk i øvrigt, at der snart skal betales kontingent for næste år. Du finder 
girokortet inde i bladet.  
 
           /Thomas 
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Referat 
af KABF’S ordinære generalforsamling tirsdag d. 17. 

september 2013 
 

Generalforsamlingen blev afholdt på adressen: 
Hvidovre Medborgerhus’ Café 
Hvidovrevej 280 
2650 Hvidovre 
 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Villy Kristiansen, som blev valgt med 
akklamation. 
Dirigenten indledte mødet med at konstatere, at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt.  
 
Morten Westy optalte deltagerne til 35, herudover deltog alle 
medlemmer af bestyrelsen. 

 
2. Beretning 

Formanden gennemgik beretningen (se beretningen særskilt). 
 

Gert Wiberg Pedersen ville gerne vide, hvorfor en del kursister 
holder op efter det første år og opfordrede til at igangsætte en 
undersøgelse, der kan belyse grundene til det store frafald.  

 
Jens Juhl mente, at det forholdsvis høje kontingent til DBF kunne 
have en del af skylden for frafaldet. 

  
Thomas Skall kunne oplyse om, at der i år havde været flere 
tilmeldte fra foreninger, børnehaver m.v., og at erfaringen fra 
tidligere år viser, at når kursisterne har fået etableret deres egen 
bigård, er det tit sådan, at det er den ansvarlige for bigården, der 
vælger at fortsætte medlemskabet. Dette kunne være en del af 
forklaringen på tallene, men det kan måske godt undersøges 
nærmere. 

 

 VOKSTAVLEN 7



Viggo Jessen fortalte, at der ofte er flere generationer i en familie, 
der melder sig på kurset, men at der så herefter kun er en, der 
fortsætter medlemskabet. Der er også flere, der vælger at vente nogle 
år med at starte bigård op. Viggo kunne oplyse, at man godt kan være 
medlem af KABF uden at være medlem af DBF, men man kan bl.a. 
ikke benytte etiketterne. 

 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 
3. Regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet sammen med formanden. 
Regnskabet        var udleveret til de fremmødte på 
generalforsamlingen. (Se særskilt   regnskab). 
 
Der var ingen kommentarer til gennemgangen, hvorefter regnskabet 
blev godkendt. 
Kontingentet for 2013 blev fastsat uændret til 55 kr. pr. år. 

 
 
Gert Wiberg Pedersen ville vide, hvorfor kontingentet til DBF er så 
højt. 

 
Viggo Jessen svarede, at DBF bl.a. har udgifter til husleje, 
foreningsblad, sekretariat og konsulenter og at DBF ikke ligesom 
lokalforeningerne har noget honningsalg. 

 
Ammi Stein Pedersen bemærkede, at formanden i sin beretning 
havde talt om at hæve kontingentet, hvilket hun ikke helt bifaldt, da 
det kunne skræmme nye medlemmer væk, og at der, som det ser ud 
nu, er penge i budgettet til en ny slynge.  

 
Thomas Skall sagde, at der er en del andet materiel, der trænger til at 
blive skiftet bl.a. dragter, men at han i øvrigt ikke er tilhænger af ”at 
samle til bunke”. 
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4. Indkomne forslag 
    Der var ingen indkomne forslag. 
 
5. Valg til bestyrelse: 
     Bestyrelsesmedlem for 2 år; Poul Erik Andersen, modtog genvalg 
     Bestyrelsesmedlem for 2 år; Viggo Jessen, modtog genvalg 
     Bestyrelsesmedlem for 2 år; Ulla Fogt, modtog genvalg 
     Suppleant for 1 år; Morten Westy, modtog genvalg 
     Alle blev valgt med akklamation. 
 
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. 
     På valg var Leif Stark og Jesper Valentin Petersen.  
     Begge blev genvalgt med akklamation. 
 
7. Eventuelt 

Tommy Nordberg Henriksen forslog, at man havde lidt fokus på PR-    
materiale såsom fx klistermærke til bil eller andet. Forslaget bliv hilst 
velkomment. 

 
• Mødet sluttede kl. 20:40 med, at dirigenten takkede 

forsamlingen for god ro og orden. Ligeledes takkede 
formanden dirigenten for en god styring undervejs. 

 
• Protokollen var fremlagt fra kl. 18:30 og til efter mødet 

sluttede. 
 

• Der blev serveret kaffe, boller og foreningshonning på 
foreningens regning, senere på aftenen. 

 
 
 
 

Thomas Skall Morten Beyer Westy Villy Kristiansen 
Formand Referent Dirigent 
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Efter generalforsamlingen 17. september 2013 består bestyrelsen for 
KABF af: 
 
 
Formand: 
Thomas Skall 
Tlf: 2612 2502 
thomas@skall.dk  

Næstformand: 
Poul Erik Andersen 
Tlf: 3969 8558  
frydhs@email.dk  
 

Kasserer: 
Viggo Jessen 
Tlf: 3250 4390  
ullaviggo@gmail.com 

Sekretær: 
Annette Andersen 
Tlf: 2876 0959 
annette.andersen3@gmail.com 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Fogt 
Tlf: 2177 2171 
ulla.fogt@get2net.dk 

Suppleant: 
Morten Beyer Westy 
Tlf: 6611 7909 
mortenwesty@gmail.com  

 
 
 

Formandens beretning 
 
Vejret 
Tidligere års beretninger har indledningsvist et afsnit om vejret. Det vil jeg 
ikke ændre på, da det jo er et forhold, der har en meget betydende 
indflydelse på vor biavl. 
  
DMI oplyser, at efteråret 2012 var lidt varmere, lidt vådere og med lidt 
færre solskinstimer end normalt. Vinteren var meget lang og kold.  
Foråret var det koldeste siden 1996, mere tørt end normalt og det niende 
solrigeste siden 1920, men der var mange frostdøgn, og det landede på en 
gennemsnits temperatur på bare 5,1°C. 
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Marts 2013 blev den koldeste i 26 år, april den koldeste i 25 år, og kun den 
lune maj kunne trække lidt op i regnskabet, skriver DMI. 
Det førte jo til, at mange bier døde. Vi havde på landsplan et tab – på ca. 
20% mod et ”normalt” vintertab på ca. 10%.  Jeg fik på den baggrund en 
opringning fra Radioavisen der gerne ville have min kommentar til, hvad 
det betød for biavlen – om den almindelige borger kunne mærke, at 
bidøden havde været så voldsom i år. Det turde jeg ikke give mig i kast 
med at svare på og håber, man fik et kvalificeret svar fra Flemming 
Vejsnæs eller en anden fra DBF. 
Der har været flere forespørgsler af den art, som det har været svært for 
mig at svare på. Nogenlunde samtidigt var der historien om forbuddet mod 
bestemte pesticider. Der spurgte Danmarks Radio også, hvad det betød for 
os biavlere. Nu mente jeg ikke at pesticider er den største udfordring for 
biavlere i byen og henviste til DBF. Lige efter blev jeg ringet op af ”God 
morgen Danmark” (TV2), som spurgte, om ikke jeg ville komme i studiet 
næste morgen og tage nogle bier med. Man ville gerne have en biavler og 
bier til at illustrere temaet, som i øvrigt ville blive belyst af en medarbejder 
fra miljøministeriet. Jeg prøvede at få fat i nogen – jeg mente havde 
udstillingsstader, men fik ikke fat på nogen. I øvrigt blev indslaget aflyst, 
for heldigvis blev gidslerne i Somalia frigivet senere på dagen. Men jeg 
kunne godt tænke mig at vide, hvis nogen af jer har sådan et 
udstillingsstade og vil kunne rykke ud – hvis pressen efterspørger os. Så 
send mig en mail eller kontakt mig på anden måde.  
Men for at gøre det med vejret færdigt: Det blev jo et mærkeligt forår. Det 
var koldt langt ind i april og da varmen endelig kom i maj, var det lige som 
om at alle urter og træer havde en voldsom fart på, og at de alle skulle 
skynde sig at blomstre – lige oven i hinanden. 
Til gengæld blev sommeren lang, solrig og varm. 
 
Foreningen  
For 5. år i træk har vi medlemsfremgang, og på disse 5 år er medlemstallet 
fordoblet. Som Henning problematiserede det i sidste års beretning, kommer 
der endnu flere til, men der er også en del der holder op. 
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Sidste år kom der 69 til, og 48 holdt op, og i år er der kommet 76 til, og 46 er 
holdt op.  
Så kunne man jo spørge sig selv og hinanden, om vi er for dårlige til at holde 
fast i de nye medlemmer. Eller hvad er der galt – hvis der er noget galt. 
Jeg tror ikke, der er noget galt, jeg tror niveauet er, som det er, for hvis man 
går tilbage og kigger over årene, ligger frafaldet - relativt set - nogenlunde 
stabilt. Og slutresultatet er da flot: Det er der vist ikke mange 
interesseforeninger, der oplever i disse år. Men man fornemmer også, bl.a. af 
omtale i medierne, at biavl og anden ”urban-farming” er blevet in. Det er 
dejligt, og jeg synes, det er dejligt at se, at der møder mange yngre, familier 
og kvinder op til begynderkurserne. En biavler i dag er ikke nødvendigvis en 
gråhåret eller skaldet mand i jordfarver.  
 
Tallene fra de seneste år vedlægges beretningen og viser den flotte udvikling 
i de senere år.  
 
Medlemsstatistik            
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Medlemmer pr 1. august 129 145 137 124 133 133 135 179 207 228 258
Nye 25 33 18 16 21 14 13 52 50 69 76
aktivt udmeldte 17 26
har ikke betalt  

  17 26 29 12 14 10 8 22 
31 20

netto tilvækst/frafald 16 16 -8 -13 9 0 2 44 28 21 30
relativt i forhold til året 
før 14% 12% -6% -9% 7% 0% 2% 33% 16% 10% 13%
 
 
Skolebigårdene  
Efter vinteren havde Viggo ansvaret for både skolebigården på KVL og 
den i Ejby. Tommy Petterson tog sig af undervisningen af de nye kursister 
i Ejby, og Tommy har sommeren igennem varetaget de ugentlige 
medlemsmøder i Ejby. Tak til Tommy. Vi holder fast ved 
medlemsmøderne så også os halv-erfarne har et forum, hvor der er 
mulighed for at lære noget og videns-dele og erfaringsudveksle. Det er et 
vigtigt element, også i skolebigården i Hvidovre – at vi har et sted at 
samles, og i Hvidovre er det med kaffe og hjemmebag, det er jo ikke at 
foragte. 
I alle 3 skolebigårde har jeg mødt kursisterne og talt med begynderne, de 
er glade for at komme i bierne – og man kan mærke, at de har glæde af den 
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vejledning og de instruktioner, de får. De har alle udtrykt glæde over god 
praktisk vejledning. 
   
Tilmeldingerne til næste års kursus kommer allerede ind, så der her ½ år 
før kursus start, er der allerede 48 tilmeldte. Så igen i 2014 får vi behov for 
at fordele kursisterne på alle 3 skolebigårde 

 
I bestyrelsen drøfter vi, hvordan vi skal håndtere arbejdet med kursisterne 
og medlemsaftnerne i skolebigårdene. Vi vil så gerne fortsætte det gode 
arbejde, men det er krævende at stille en aften til rådighed for foreningen 
hver uge – foråret og sommeren igennem. Derfor arbejder vi på modeller 
for at dele arbejdet på flere hænder og hoveder, hvor der er behov for det. 
Vi håber, vi finder nogle gode løsninger til sæsonstart 2014. 
Det er samtidig også krævende at skulle høste og slynge i skolebigårdene. 
Viggo og Ulla gør et mægtigt arbejde med det. Derfor prøvede vi den 11. 
august at tage honning fra og køre det til Grantoftegård og slynge samme 
dag. Det fik vi en hyggelig dag ud af og 280 kg honning til foreningen. 
Tak til Grantoftegård for at stille faciliteter til rådighed.  
 
Det kan være svært at fremstille en oxalsyreblanding i den rigtige 
koncentration hvis man kun har få familier at behandle. Viggo og Ulla gør 
også her et stort arbejde for at hjælpe til, at vi får behandlet bierne, og vi 
dermed får sunde bifamilier. 

 
Høsten  
De erfarne biavlere siger om sæsonen, at den var noget atypisk. Foråret var 
meget koncentreret – men gav ikke meget honning. Da vi høstede i juni, 
fik vi bare 25 kg i Ejby. 
Men så kom solen og varmen, og det gav fuld knald på stadevægtene i 
begyndelsen af juli – op mod 7 kg pr døgn!  
 
Men der er jo som tidligere år store lokale forskelle. Den totale mængde 
blev flotte 1.010 kg for de to skolebigårde til sammen, men fordelt med 
275 kg i Ejby og 735 kg på LIFE – det er knap 30 kg pr. familie i Ejby 
men det dobbelte ved LIFE.  
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Økonomien  
I beretningen sidste år hørte vi, hvordan KABFs økonomiske resultat 
svinger afhængigt af, hvilket udbytte honningen har givet i skolebigårdene. 
Vi har haft nogle år med et pænt overskud pga. en god høst og et moderat 
aktivitetsniveau. Andre år har det været omvendt, med mange aktiviteter 
og mange deltagere. 
I år har vi haft både et stort antal deltagere og en fin høst. 
Så vi har en fin økonomi i år – det er blevet til et lille overskud på godt 
4.600 kr., og foreningens formue er vokset til 67.500 kr. 
Hertil kommer nogle bigårde med en kapital i form af bifamilier og 
materiel og i øvrigt en del honning. 
 
Kontingentet for næste år foreslås uændret, om end 55 kr. jo er en 
anakronistisk lav pris. Jeg synes, vi i bestyrelsen skal have diskuteret, om 
ikke det burde hæves 100 kr. – og så satse på at få skiftet fx den nedslidte 
foreningsslynge i Ejby.  
 
Aktiviteter og arrangementer  
Bisløjd blev igen i vinter en stor succes. Der blev fremstillet godt 11 
trugstader (det tolvte er mit eget der endnu ikke er samlet) og mange andre 
ting til biavlen. Det er altid en fornøjelse at mødes med de andre deltagere, 
det er ikke hver gang det bliver til så effektivt et arbejde, men der bliver 
vendt mangt et biavlsrelateret problem, og der bliver drukket kaffe og spist 
kage hver gang.  
 
Vintermøder  
Det blev til 4 interessante og velbesøgte arrangementer i den forgangne 
vintersæson. 
Den 4. december 2012 havde vi et julearrangement, hvor vi under stor 
begejstring og koncentration smagte os i gennem et hav af faste og 
flydende honninger. Vi udpegede vindere i begge kategorier. Det er jo 
fascinerende, hvor forskellig honning er. Vi vedtog på stedet at gentage 
succesen i 2013. Så det gør vi – hold øje med x i kalenderen. 
Den 22. januar 2013 kom Axel Michelsen og fortalte om bidans. Det blev 
også en fin aften, hvor vi hørte om bidansen og Axel Michelsens bidrag til 
at forklare, hvordan bierne opfatter dansetrinnene gennem de jet-strømme, 
de kan frembringe ved vingernes brug. 
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Flemming Vejsnæs kom den 5. februar og fortalte om honningbehandling 
og svarede på spørgsmål bl.a. om reglerne for, hvornår honningproduktion 
kan være økologisk. 
Den 19. marts kom bierne under lup, efter at Annette Bruun Jensen havde 
fortalt om den seneste forskning, og om hvad ”biprodukter” kan anvendes 
til. Vi hørte bl.a. om, hvordan man eksperimenterer med madopskrifter 
med droneyngel!!  
Aftenen sluttede ved, at vi fik lejlighed til at studere vores trofaste 
medarbejdere i 40 ganges forstørrelse.  
 
Sommerarrangementer 
Har vi haft er par stykker af. Vi var  2. juni på besøg hos Kronborg Østre 
Birks Biavlerforening. Heldigvis var foreningens medlemmer betydelig 
mere gæstfrie end deres bier, og vi havde en dejlig dag med yderligere 
besøg på Tegners Museum og i lyngområdet ”Rusland”. Vi spiste dejlig 
frokost på Fyrkroen og fik kaffen på havnen i Gilleleje. 
 
Den 18. august holdt vi sommerfest i Skolebigården i Ejby og havde også 
den dag en fin dag med grillmad og gåtur i Ejby Mose.  
 
Vi har været hurtigt ude i år, og har allerede planlagt en række af vinterens 
arrangementer. I kan se hvornår de finder sted i X i kalenderen i bladet 
eller på nettet. Jeg kan afsløre, at I kan høre om sårbehandling med 
honning, om hvordan man brygger mjød om chokolade og honning og om 
erfaringer som ny biavler. 
 
Vokstavlen  
Vi holder fortsat fast ved, at Vokstavlen skal udkomme som blad 4 gange 
årligt, så vi har lidt på papir om vores egne aktiviteter. Ulla er den 
ihærdige redaktør, der hver gang for sat et fint blad op og sendt til 
trykning. Hjemmesiden er et godt medie til kontakten til medlemmerne og 
ikke mindst de kommende medlemmer. Takket være Morten som i 
forlængelse af forgængernes gode arbejde er hjemmesiden videreudviklet 
og opdateret den. Jeg synes, vi har fået en flot hjemmeside med masser af 
brugbar information. Det er klart, at man kan arbejde videre og gøre den 
endnu mere brugervenlig og indbydende, og jeg ved, at Morten gerne 
modtager forslag til forbedringer.  
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Visioner og mission 
Vi har i bestyrelsen haft nogle – lidt løsere drøftelser af, om ikke vi skulle 
arbejde lidt med forbedring og fornyelse af vores vedtægter og få en 
klarere profil. Det kunne vi måske gøre ved at diskutere vores mission og 
vores visioner.  
Som vedtægterne foreligger i dag, er det vedtægternes §3, der definerer 
formålet: 
 

Foreningens formål er at varetage og beskytte medlemmernes 
interesser på biavlens område og ved afholdelse af kurser, 
udflugter og udstillinger at vække og vedligeholde interessen for 
biavl. 

 
Det er jo som sådan et godt formål, men måske skulle vi præcisere, at det, 
vi arbejder mest med, er at uddanne nye biavlere og at give de ”gamle” 
biavlere et forum, hvor man kan mødes og opnå et fællesskab. Et fælleskab 
hvor vi kan diskutere teori og øve praktiske færdigheder.   
 
Af andre emner bestyrelsen har diskuteret og fortsat vil diskutere, er:  

• Sikringen af den teoretiske og praktiske uddannelse – hvilket 
kommer til at involvere flere undervisere.  

• At få struktureret og planlagt undervisningsarbejdet i skolebigårdene, 
så det er muligt at trække på flere undervisningsresurser. 

• At sikre fremtiden for vores skolebigårde bedre. 
• At gøre noget for at sikre os slyngefaciliteter. Vi vil også i 2014 

planlægge slyngedage i slutningen af sæsonen, hvor vi håber på 
medlemmernes hjælp.   

 
Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Thomas Skall (formand), Poul 
Erik Andersen (næstformand), Viggo Jessen (kasserer), Annette Andersen 
(sekretær), Ulla Fogt og Morten Westy (suppleant). Bestyrelsen har holdt 5 
møder herunder et uformelt – lære hinanden at kende møde, i januar 2013. 
Vi er ofte i kontakt via telefon og e-mail omkring behandling af diverse 
sager.  
København 17. september 2013 
Thomas Skall  
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Annonce 
 

                 
 
 
 
 

Gartnernes Forsikring 
Dansk Jordbrug 

 
 

 
                   Distrikt 1 
                   Jan Adriansen 
                   Tlf. 56 26 79 02 

 
 

 
                           Distrikt 2 
                    John Schlüter 
                    Tlf. 43 71 17 77 

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

 
• 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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Billeder fra sommerfesten i Ejby. Fotograf er Egon Christensen 
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Thomas med en skånsk Spettkaka, foreningen fik af svenske biavlere ved 
deres besøg her i foråret 
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HUSK KONTINGENT 
 
 

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

22. november 2013 
 
Girokortet findes på de sidste sider her i Vokstavlen 
 
Kontingent er:    55 kr. til KABF 
                         700 kr. til DBF 
               I alt    755 kr. 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Husk, du er fødevareproducent. 
Med augustnummeret af Tidskrift for Biavl fik du den nye branchekode 
for honningproduktion. 

Vejledningen skal sikre, at vi som fødevareproducenter har god hygiejne, 
og at der er sporbarhed i produktionen.  

Jeg vil gerne opfordre alle til at læse vejledningen nøje og følge dens 
anvisninger. Sådan får forbrugerne gode og sunde fødevarer, og vi sikrer 
honningens renommé som et rent naturprodukt.  

/Thomas 
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STADEPLADSEN 
 

  
Annonce: På grund af alder er jeg desværre  nødt til at sige farvel til min 
mangeårige hobby som biavler,  og ønsker derfor at sælge min bigård.  
Jeg har 2 rolige bifamilier i trugstader på tavler i norsk mål, der lige har 
fået 1.st.gang sukkerfoder, samt 1 familie på opstablings kasser også i 
norsk mål. 
Samt diverse ting og sager til brug i hobbybiavlen. 
Interesserede kan henvende sig på telefon: 4364 6983 eller på mail: 
b.o.knudsen@live.dk.   Ole Knudsen Borgager 22. 2620 Albertslund. 
 
 
 
 
 

 

 
Billede af en rundkørsel i Alsace 
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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 
E-mail: ammistein@gmail.com. 
 
Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre 
Tlf. 3678 2009 
E-mail: lundborg@post11.tele.dk 
 
Suppleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre     
Tlf. 3677 1898 

 
 

VOXklubben (tillader oxalsyre) 
Bankkonto: Nordjyske Bank 9033 0000443360 

 
Kontingent 30 kr.  
 
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre. 
Tlf. 4494 5941,  Mobil   2585 3741 
E-mail: lind-hardt@hotmail.com 
 
Kasserer: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup   
Tlf. 3250 2564 
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       Tlf. 2349 9876  
Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby     Tlf. 5176 7700 
Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup  Tlf. 4033 4434 
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  Tlf. 3645 5717 
Michael Pedersen, Næsbyholmvej 11, 3. sal, 2700 Brønshøj          Tlf. 2876 4595 
 
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):  
Michael Pedersen, Næsbyholmvej 11, 3. sal, 2700 Brønshøj   Tlf. 2876 4595  
e-mail: skovgaard-biavl@c.dk                                                            
 
 
Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):  
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby   Tlf. 4587 9502  
email: sven.branner@mail.dk Mobilnr. 2024 9502   
                                                                      
Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg  Tlf. 6186 2408 
email: tapani.k.ranta@gmail.com 
 
 
Område 03 (postnummer 2940-3199):  
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,   Tlf. 4970 3071  
email: nicolaj@hyldehuset.dk 
  
 
Område 04 (postnummer 3200-3499):  
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,   Tlf. 4818 8095  
email: biwiwe@dbmail.dk 
 
 
 
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   Tlf. 4362 3514 
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B PP 
 
 
 
Afsender: Thomas Skall 

Støvnæs Allé 50 
2400 København NV 

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

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. 
 


	Vejret

