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 VOKSTAVLEN 2 

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. 2122 2027 

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@gmail.com 

 

Suppleant: 

Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S       tlf. 6611 7909 

E-mail: mortenwesty@gmail.com   

 

Kontingent for 2015 er i alt 765,- kr (KABF: 55,- kr. og DBF: 710,- kr.) Kontonr.:Regnr. 4424 

ktonr. 0006021158. Gironr. +1 (602-1158) 

KABF’s medlemsblad Vokstavlen udkommer 4 gange årligt. Kontakt Ulla Fogt.  

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 

 

http://www.vokstavlen.dk/
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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 d. 11/11 Kl. 19.30. Otto Stenow fortæller om sin rejse til Sri 

Lanka, hvor han besøgte en biavler. 

December 

Tirsdag d. 2/12 Kl. 19.30. Julehygge. Som vi har gjort det de seneste par 

år, kombinerer vi jule-indledningen med honningsmagning. Medbring et 

glas af din honning til bedømmelse. Hver især kan vi medbringe et glas til 

smagningen. Medbring i øvrigt gerne en honningjulekage, kaffe eller te. 

 Januar 

Tirsdag d. 20/01 Kl. 19.30. (NB ændret lokalenummer A2-83.01 (3-03). 

Rune Haugaard Sørensen, DBF’s sekretariatschef fortæller over emnet: 

”Hvad får vi for vores kontingent?” 

Februar 

Tirsdag d. 24/02 Kl. 19.30. Forsker Claus Rasmussen Phd., fortæller om 

sin forskning, herunder om brodløse bier. 

Marts 

Tirsdag d. 17/03 Kl. 19.30. Konsulent Flemming Vejsnæs fra DBF– 

fortæller om Honningbehandling.  

http://www.vokstavlen.dk/
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Møder i Skolebigården på KU LIFE 2014 
 

      

   

Søndag 23 /11 kl. 10.00     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 oxalsyre til senest d. 21. 

november på: ullaviggo@gmail.com. 

 

 

Møder i skolebigården i Ejby 2014 
 

 

Lørdag d. 22/11 kl. 10.00      Varroabehandling + udlevering af oxalsyre. 

Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre til 

deres bifamilier (max. 10 familier). 

Send Annette en mail om det antal 

familier, du skal bruge oxalsyre til senest 

d. 20. november på: 

annette.andersen3@gmail.com 
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 Formandens hjørne 

 

Vi holdt generalforsamling den 23. september 2014. Jeg var på valg og 

blev genvalgt, tak for det. Jeg glæder mig til at fortsætte 2 år mere. 

 

Fremmødet var behersket, vi var 26 i alt (af 283 mulige, det er 9,2 %). 

Specielt for dig, der ikke mødte, er beretningen trykt i bladet her, ligesom 

referatet er det. Begge dele ligger også på vores hjemmeside. 

 

Der var ikke mange kommentarer til beretningen eller punkter under 

eventuelt, endsige til regnskabet. Men der kom et par stykker: 

Et af dem var spørgsmålet om at sende Vokstavlen ud som elektronisk 

dokument via mail. Som kommentarer til det forslag, var der flere, der 

udtrykte tilfredshed med at have bladet i en form, så man kan have det i 

hånden – det er let at slå op i og let at have med rundt. Viggo pointerede, 

at girokortet, jo trykkes og sendes ud i bladet. I bestyrelsen drøfter vi pro 

et contra. Der er ikke tvivl om, at meget kunne spares ved ikke at trykke 

og udsende et blad med postvæsenet. På den anden side fornemmer vi, at 

der en stor del af medlemmerne er tilfredshed med det fysiske blad. Alt 

andet lige, kan det jo ikke skade, at vi sikrer os, at vi har opdaterede 

mailadresser på alle medlemmer. Det kan vi også have gavn af på anden 

måde. Fx da vi skulle have budskabet om at holde øje med symptomer om 

ondartet bipest ud. Det kunne også være i relation til nyheder i øvrigt. 

Derfor er der på hjemmesiden i øjeblikket en opfordring til at opdatere sine 

oplysninger om adresse og e-mailadresse. Så klik ind på vokstavlen.dk og 

opdater dine kontaktoplysninger.  

Et andet emne, der blev talt om, var det at gøre bestyrelsesdagsordner og 

referater tilgængelige for alle medlemmer løbende via hjemmesiden. Alle 

disse dokumenter er i dag tilgængelige for medlemmerne i form af den 

protokol, vi fremlægger i timen forud for generalforsamlingen.  

Bestyrelsen vil meget gerne gøre disse oplysninger om, hvad vi drøfter på 

bestyrelsesmøderne, tilgængelige for alle medlemmer så hurtigt som 

muligt. Vi mener dog i bestyrelsen, at vi bør sikre (så vidt det er muligt), at 

det også kun er vores forenings medlemmer, der har adgang til 

oplysningerne. Det er heldigvis lykkedes Morten at lægge en lås på siden, 
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hvor disse dokumenter fremover vil blive offentliggjort for medlemmerne. 

Vi har gjort det nemt. Adgangskoden er kabf, og passwordet er medlem. 

Under eventuelt blev der også fremsat følgende spørgsmål: I en udsendelse 

i TV siger en dame, der solgte honning, at honning ikke er sukker, og 

derfor kan spises af sukkersygepatienter. Hvad kan vi gøre ved denne 

misforståelse? – Jeg lovede at komme med svaret her i det førstkommende 

blad efter generalforsamlingen. Svaret må være, hvad der står på 

Diabetesforeningens hjemmeside: 

”Honning, både fast og flydende, sidestilles med sukker”. Det er, hvad vi 

som forening kan henvise til i den sag. 

 

Udover Generalforsamlingen vil jeg nævne, at jeg deltog i Danmarks 

Biavlerforenings arrangement den 3. oktober 2014 om økologisk honning i 

Danmark. DBF havde samlet de fleste interessenter i Kontroludvalget for 

Økologisk Jordbrugsproduktion, som hver i sær havde diverse indlæg og 

syn på emnet. Derudover var der inviteret en tysker fra en af de 

organisationer, der akkrediterer til økologimærket, og en svensk 

bisygdomskonsulent til at fortælle om forholdene i de to lande. Efter 

mødet står det klart, at det er den danske tolkning af, hvad der menes med 

”hovedsageligt”, der vanskeliggører produktion af økologisk honning i 

Danmark. Bestemmelserne siger, at økologisk honningproduktion fordrer, 

at bierne – i en radius på 3 km fra bistadet – hovedsageligt skal have 

adgang til naturområder eller økologisk dyrkede arealer.    

Den danske tolkning af hovedsageligt betyder stort set 100 %, mens andre 

lande tolker bestemmelsen langt lempeligere. 

 

Hvis I har interesse i feltet, vil jeg anbefale at gå ind på DR’ hjemmeside 

og streame Madmagasinet fra den 14. oktober 2014. Den udsendelse giver 

en sober fremstilling af sagen. 

På Formandsmødet i DBF den 25. oktober 2014, (et møde for alle 

lokalforeningernes formænd) fik vi en debat om spørgsmålet. DBF tror 

nok nærmest på, at tolkningen ad åre blødes op. Det kan også godt være, 

men vi var en del, der anbefalede, - mens vi venter - at DBF skal arbejde 

på at prioritere markedsføringen med vægt på det danske, det lokale og det 

uopvarmede. 
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Jeg har tidligere nævnt (her i bladet og i beretningen), at vi i bestyrelsen 

søger medlemmer til nogle arbejdsgrupper. Vi har andet steds i bladet 

beskrevet lidt nærmere, hvad vi tænker i forhold til arbejdsgrupperne for 

sommerfest, vinter arrangementer og oxalsyrebehandling. 

 

Endelig vil jeg anbefale jer at gå ind og kigge på X i kalenderen og finde 

vores program for vinteren 2014/2015. Det er igen i år et mange facetteret 

program, vi har sat sammen, så der er sikkert også noget, du kunne have 

interesse i. Vi har allerede holdt det første arrangement, hvor Egon 

Christensen fortalte om sine oplevelser som ny biavler, og Fatema 

Aboolcarim fortalte om bier i samtidskunst. Det var 2 meget forskellige 

foredrag, men hver især rigtig spændende.  

Det næste vintermøde er tirsdag den 11. november, hvor Otto Stenov 

fortæller om sin rejse til Sri Lanka, hvor han besøgte en biavler. Tirsdag 

den 2. december 2014 er der julemøde med honningsmagning. Tirsdag d. 

20. januar 2015 har vi et arrangement foranlediget af sidste års diskussion 

på generalforsamlingen om kontingentet til DBF, idet vi har inviteret 

DBF’s sekretariatschef Rune Haugaard Sørensen til at fortæller over 

emnet: ”Hvad får vi for vores kontingent?” 

 

Husk i øvrigt at bestille oxalsyre hos hhv. Annette og Viggo. Og husk, at 

der snart skal betales kontingent for næste år. Du finder girokortet inde i 

bladet.  

 

           /Thomas 
 

 

 

P.s 

Danmarks Biavlerforening har samlet viden om varoamiden på sitet 

varoa.dk 

Jeg kan stærkt anbefale den side. 

/Thomas 
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Referat af KABF’S ordinære generalforsamling tirsdag d. 23. 

sep. 2014 
 

På adressen: 

Hvidovre Medborgerhus Café 

Hvidovrevej 280 

2650 Hvidovre 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Villy Kristiansen 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen 

Formand for 2 år (Thomas Skall, modtager genvalg). 

Bestyrelsesmedlem for 2 år (Annette Andersen, modtager genvalg). 

Suppleant for 1 år (Morten Westy, modtager genvalg). 

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. Afgående er Leif Stark og Jesper 

Valentin Petersen 

7. Eventuelt 

 

26 medlemmer inklusive bestyrelsen var mødt frem 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Villy Kristiansen, der enstemmigt blev valgt som 

dirigent. Dirigenten indledte herefter mødet med at konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Villy Kristiansen gav herefter 

ordet til formanden. 

 

2. Beretning 

Formanden gennemgik beretningen (se beretningen særskilt). 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger. 
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3. Regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet, som blev udleveret til de fremmødte på 

generalforsamlingen (se særskilt regnskab). 

 

Bemærkninger til regnskabet: 

Anders Pedersen spurgte til, hvorfor der ikke er budgetteret med ”diverse” 

næste år. 

Viggo Jessen meddelte, at det ikke er en fast post i regnskabet, og det 

afhænger af, hvilke aktiviteter der er i løbet af året. 

Thomas Skall kunne fortælle, at under diverse i år bl.a. var det 

bestyrelseskursus, som bestyrelsen deltog i i foråret, og det skal 

bestyrelsen f.eks. ikke til næste år. 

 

Jens Juhl spurgte, om det er muligt at lave vokstavlen digitalt, så man 

derved kan spare papir og porto, da dette udgør den største post i 

regnskabet. 

 

Villy Kristiansen sagde, at det bl.a. er via bladet, at indkaldelsen til 

generalforsamlingen bliver udsendt. 

 

Viggo Jessen sagde, at giroindbetalingskortet også bliver udsendt med 

bladet. 

Medlemskartoteket er efter postadresser, og det er ikke alle medlemmer, 

der har e-mail. 

 

Anders Pedersen og Ammi Stein Pedersen er begge meget glade for 

papirformen, da det er let at slå op i og giver en god kontakt samtidig med, 

at det er nemt at have med rundt. 

 

Jens Juhl synes, at man burde have mulighed for at tilmelde sig en digital 

version af vokstavlen. 

 

Thomas Skall vil gerne opfordre til, at medlemmerne oplyser om deres e-

mail, så foreningen af den vej bedre kan komme i kontakt med 
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medlemmerne. Ang. digital version af Vokstavlen må det vurderes, hvor 

krævende det er rent administrativt. 

 

Ammi Stein Pedersen spurgte, hvorfor referater fra bestyrelsesmøder ikke 

bliver lagt på hjemmesiden, det mener hun blev vedtaget en gang. 

Thomas Skall vil undersøge sagen nærmere. 

 

Lars Falk Petersen spurgte om, hvorfor Læsøturen er ikke på budget i 

2015. 

Viggo Jessen – vi plejer ikke at budgettere sommerture, og vi ved ikke på 

nuværende tidspunkt, hvor meget turen kommer til at koste, da det 

afhænger af deltagerantal. Læsøturen skulle gerne rent udgiftsmæssigt 

påregnes deltagerbetalingen. 

 

Herefter var der ingen yderligere kommentarer til gennemgangen af 

regnskabet, som blev godkendt. 

 

Kontingentet for 2014 blev fastsat til at være uændret 55 kr. pr. år. 

Andre generelle spørgsmål: 

 

Lise Nielsen ville vide, om foreningen stadig har honning til salg, og hvad 

det koster. 

Viggo Jessen kunne fortælle, at man stadig kan købe honning af 

foreningen til 

40 kr. pr. kg. 

 

4. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag.  

 

5. Valg til bestyrelsen 

Formand for 2 år (Thomas Skall, modtog genvalg) 

Bestyrelsesmedlem for 2 år (Annette Andersen, modtog genvalg) 

Suppleant for 1 år (Morten Westy, modtog genvalg) 

Alle blev genvalgt med bifald. 

 

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant 

Afgående er Leif Stark og Jesper Valentin Petersen. 
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Begge ønskede genvalg og blev valgt med bifald. 

 

 

7. Eventuelt 

Kirsten Bohse – har to bifamilier til salg. 

Poul Erik Andersen ville gerne opfordre alle til at deltage i et møde 

indkaldt af DBF fredag d. 3. oktober om økologisk biavl i Danmark. 

Samtidig kunne Poul Erik Andersen oplyse om, at den lille stadebille er 

fundet i Italien. Hvis man har fået bier fra Sydeuropa, skal man kontakte 

Flakkebjerg, så vil Per Kryger komme ud og tilse bierne. 

 

Poul Erik Andersen ville gerne vide, om medlemmerne er tilfredse og får, 

hvad de forventer for deres kontingent. 

 

Jens Juhl er meget tilfreds og glad for det, han får for sit kontingent i 

KABF. Derimod er kontingentet til DBF alt for højt set i forhold til, hvad 

man som hobbybiavler tjener på sin honning, og de ydelser og produkter 

der tilbydes. Jens Juhl efterlyser muligheden for en differentieret 

kontingentbetaling, så man kan vælge til og fra. Det høje kontingent er 

årsagen til, han nu har meldt sig ud af DBF. 

 

Anders Pedersen mener at vi skal støtte op om begge foreninger, da det er 

vigtigt, at den lille biavler ikke mister indflydelse i DBF. 

Roberto Kastrup synes, at det samlet set er meget billigt, når man tænker 

på, hvad andre fritidsinteresser koster. Det er derfor oplagt at give sin 

støtte til begge foreninger. Bl.a. har man som medlem af DBF mulighed 

for konsulentbistand, hvis man skulle behøve det. 

 

Thomas Skall – DBF gør meget for bierne i Danmark, og det er ikke kun 

erhvervsbiavleren, der har glæde af det. DBF er for alle biavlere. 

Fællesskabet er en vigtig del af foreningen og kunne derfor også tilslutte 

sig Robertos bemærkninger.  

Vi har i bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne på sidste års 

generalforsamling fået Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i DBF, 

til at komme d. 20. januar og fortælle om, hvad vi får for vores kontingent. 
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Ammi så en udsendelse i TV, hvor en dame, der solgte honning, påstod, at 

honning ikke var sukker og derfor kunne spises af sukkersygepatienter. 

Hvad kan vi gøre ved den misforståelse(?) 

Morten Westy henviste til diabetesforeningen – her kan man få 

ovenstående påstand afkræftet. 

 

Thomas Skall vil sætte noget omkring det i vokstavlen. 

 

Egon Christensen ville gerne rose foreningen for alle de mange spændende 

ting, der foregår i skolebigården i Ejby. Her i blandt omlarving, lave 

småfamilier, sætte dronninger i parringsmagasiner, samt indfangning af 

bisværm. 

 

Annette Andersen – Aktiviteterne fortsætter vi med til næste år, måske kan 

vi ikke love, at vi kan fange en bisværm. 

 

Pia Enemærke vil også godt uddele roser til Hvidovre skolebigård, hvor 

man altid kan ringe og få gode råd. 

 

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 frem til efter mødet. 

 

Der blev serveret kaffe, boller og foreningshonning på foreningens 

regning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VOKSTAVLEN 13 

Efter generalforsamling d. 23/9-14 vil de valgte bestyrelsesmedlemmer 

for KABF være: 
 

Formand: 

Thomas Skall 

Tlf.: 2612 2502 

thomas@skall.dk 

 

Næstformand: 

Poul Erik Andersen 

Tlf: 3969 8558 

frydhs@email.dk 

 

Kasser: 

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@gmail.com 

 

Suppleant: 

Morten Beyer Westy 

Tlf.: 6611 7909 

mortenwesty@gmail.com 

 

 

 

Formandens beretning 

Vejret 

Som tidligere års beretninger indledes beretningen for det forgangne år 

også med et afsnit om vejret.  

DMI oplyser, at efteråret 2013 temperaturmæssigt var ret normalt med 

overskud af nedbør og underskud af sol i forhold til perioden 2001-2010. 

Sæsonens første frost blev registreret sidst i september, og vi fik orkan den 

28. oktober med rekord i middelvind og vindstød. 

September, oktober og november fik en middeltemperatur på 9,9°C i 

gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,2° C over den seneste 10 års 

dekade-normal på 9,7°C beregnet på perioden 2001-10. 

Vinteren blev den femtevarmeste siden 1874, den solfattigste siden 2008-

2009 og vådeste siden 2006-2007.  

Foråret blev det næstvarmeste siden 1874. Både nedbør og solskin endte 

lige under gennemsnittet for 2001-2010 
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Sommeren blev den fjerde solrigeste siden 1920 og ottendevarmeste siden 

1874. Lidt tørrere ift. perioden 2001-2010. Der var hedebølger ved tre 

lejligheder, to i juli, hvoraf den sidste varede hele 14 dage i træk, og en 

varmebølge i begyndelsen af august. Mon ikke disse tørre perioder har 

været medvirkende til, at mange har oplevet et lidt vigende udbytte? 

Foreningen  
For 6. år i træk har vi medlemsfremgang. Vi er flere end dobbelt så mange 

medlemmer i år som i 2009. 

Der kommer hvert år mange nye til – de sidste år omkring 75 nye, mens 

ca. 50 holder op igen. Det giver en tilvækst på 25 om året – de seneste år, 

svarende til ca. 10 %. Det tror jeg, vi må sige er flot. 

Tallene fra de seneste år er med i den trykte udgave af  beretningen og 

viser den flotte udvikling:  

Medlemsstatistik 

             2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Medlemmer pr 1. august 137 124 133 133 135 179 207 228 258 283 

Nye 18 16 21 14 13 52 50 69 76 73 

aktivt udmeldte 
26 29 12 14 10 8 22 

17 26 16 

har ikke betalt  31 20 32 

netto tilvækst/frafald -8 -13 9 0 2 44 28 21 30 25 

relativt i forhold til året før -6% -9% 7% 0% 2% 33% 16% 10% 13% 10% 

Begynderkurset 

I år blev kurset fornyet. Vi fik en underviser mere på, således at Jesper 

Valentins store indsigt og fine formidling af viden om biernes anatomi og 

levevis og bigårdsdrift på landet blev suppleret af Bitta Nielsens 

perspektiv. Bitta er ny biavler med bier i en have i Valby. Desuden blev 

der lagt en teoriaften mere til, så antallet nu er fire.  

Det er vores indtryk, at den nye form blev vældig godt modtaget af 

kursisterne, og at underviserne var glade for samarbejdet. 

Skolebigårdene  

Når jeg møder kursisterne og taler med begynderne, er de glade for at 

komme i bierne – og udtrykker glæde over den vejledning og de 

instruktioner, de får i skolebigårdene.  
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Viggo har fortsat haft ansvaret for driften og undervisningen i 

skolebigården ved KVL, og Stein og Ammy tager sig på tilsvarende vis af 

skolebigården i Hvidovre.  

Denne sommer fik Annette Andersen ansvaret for skolebigården i Ejby. 

Erhard Nielsen varetog den praktiske undervisning i de 4 uger.  

Annette varetog sommeren igennem de ugentlige medlemsmøder. Annette 

indledte med et mægtigt oprydningsarbejde og har gjort stedet betydeligt 

mere indbydende.  

Vi er enige i bestyrelsen om, at det er et vigtigt at holde fast ved 

medlemsmøderne, så også os ”halv-erfarne” har et forum, hvor der er 

mulighed for at lære noget og vidensdele og erfaringsudveksle.  

I bestyrelsen drøftede vi løbende, 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 

fortsat på modeller for at dele arbejdet på flere hænder og hoveder, hvor 

der er behov for det. Om medlemsaftenerne kan man sige, at de i 

virkeligheden er kernen i vores forenings skolebigårdsarbejde og heldigvis 

populære, og sommeren igennem har vi et godt fremmøde.  

Tilmeldingerne til næste års kursus kommer også i år ind allerede nu, her 

½ år før kursus start er der allerede 31 tilmeldte. Så igen i 2015 får vi 

behov for at fordele kursisterne på alle 3 skolebigårde. 

Sidste år nævnte vi i årsberetningen også det store arbejde med at skulle 

høste og slynge honningen fra skolebigårdene. Der er flere, der gør et 

kæmpearbejde i den anledning. Vi har forsøgt at drage flere ind i arbejdet. 

Det gjorde vi i år ved at annoncere 2 slyngedage. Den 6. juli 2014, hhv den 

16. august 2014. Begge gange i Streyf i Nordvest. Man kan sige, vi trådte 

ikke hinanden over tæerne ved de 2 arrangementer. Ud over Annette, Ulla 

og Viggo og mig var der kun 3 medlemmer den 16. august 2014, der 

kunne finde tid til at hjælpe med. Vi er glade for, at der mødte nogen op, 

men synes egentlig godt vi burde kunne gøre bedre. Vi er trods alt som 

nævnt over 250 medlemmer, man kunne måske godt forvente, at bare lidt 

flere ville lægge en lille indsats for fællesskabet ved at give en hånd med. 
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Det kan være svært at fremstille en oxalsyreblanding i den rigtige 

koncentration, hvis man kun har få familier at behandle, derfor fortsætter 

vi med at udlevere oxalsyre fra skolebigårdene. Sidste efterår kombinerede 

vi i Ejby denne sene oxalsyreudlevering med en arbejdsdag, hvor vi skar 

ned og ryddede op. Der var til gengæld et meget pænt fremmøde, og der 

var ligefrem motorsave i overskud!  

Tak til jer der har gjort en mægtig indsats for undervisning, 

vedligeholdelse og drift i skolebigårdene i denne sæson. 

Høsten  
I fjor høstede vi over et ton honning i de to bigårde Ejby og LIFE, i år blev 

det samlet set kun til 602 kg. 270 kg. i Ejby og 332 kg. på LIFE. I Ejby var 

det nogenlunde det samme som sidste år, mens det på LIFE kun ca. det 

halve. 

Økonomien  

Sidste år refererede vi til året før, hvor beretningen fortalte om, hvordan 

KABFs økonomiske resultat svinger afhængigt af, hvilket udbytte 

honningen har givet i skolebigårdene. Nogle år et pænt overskud pga. en 

god høst og et moderat aktivitetsniveau. Andre år omvendt, med mange 

aktiviteter og mange deltagere. 

I 2013 havde vi både et stort antal deltagere og en fin høst, så vi havde en 

fin økonomi, et lille overskud på godt 4.600 kr. og foreningens formue 

voksede til 67.500 kr.  

I år ser det lidt anderledes ud, vi har et lille underskud på godt 5.400 kr. og 

formuen er svundet til 62.600 kr. Det, vi måske ikke havde været så 

opmærksomme på, var, at der i sidste års regnskab manglede at blive betalt 

for et nummer af vokstavlen. Således rummer dette års regnskab betaling 

for 5 numre af bladet, mens sidste års regnskab kun dækker over 4 numre. 

Alt i alt er der jo en sund økonomi i foreningen og kontingentet for næste 

år foreslås uændret til 55 kr. Om end det jo er en anakronistisk lav pris, har 

jeg, belært af sidste års bemærkninger ved generalforsamlingen, ikke noget 

som helst ønske om at lave om på det. 

Udover det i regnskabet nævnte repræsenterer vores bigårde en kapital i 

form af bifamilier og materiel og i øvrigt en del honning – dette er ikke 

opgjort i værdi. 
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Aktiviteter og arrangementer  
Bisløjd blev igen i den forgangne vinter en stor succes. De tidligere år har 

fremstillingen af trugstader krævet mange resurser til udskæring af 

materialer. Så denne vinter fik vi Heino til at levere materialerne til 

staderne udskåret på mål. Det var en succes. Der blev produceret 9 stader 

foruden en række andre nyttige ting og sager, heriblandt etikette-på-sætter-

maskiner.  

Foruden det vigtige husflidsarbejde handler bisløjd også om socialt 

samvær og om at drøfte biavlsrelaterede problemstillinger og om at drikke 

kaffe og spise hjemmebagte kager. 

For niende gang har vi igen i den kommende vinter bisløjd om torsdagen 

fra kl. 19 til 22. I år vil der være en deltagerbetaling på 200 kr. til 

vedligeholdelse af værktøjet på skolen, navnlig til slibning. Poul Erik 

Andersen er den milde holdleder, der i år har sat tema for årets arbejde: 

Solvokssmelter.  

Hvis jeg melder mig til sløjdkurset i år, skulle jeg hilse fra min hustru og 

fremhæve, at hun har ideen til næste sæsons projekt – altså vinteren 

2015/2016 – Det kræver måske lidt tegnearbejde, Poul Erik, men hun 

efterspørger allerede nu en solvokssmelter-skjuler! 

Vintermøder  

Det blev til 6 interessante arrangementer i den forgangne vintersæson. 

Den 8. oktober havde vi besøg af Karin Sloth der fortalte om sin 

æblemjød.  

Den 5. november 2013 havde vi besøg af Per Kryger, der fortalte, hvordan 

bierne har det.  

Den 4. december 2013 havde vi et julearrangement, hvor vi som året før  

smagte os i gennem et hav af faste og flydende honninger. Vi udpegede 

vindere i begge kategorier. Der var også flere forskellige mjød på bordet. 

Igen i år fascineredes man af, hvor forskellig honning smager.  

Den 7. januar 2014 kom Nicolaj Wium og fortalte om sin 

chokoladeproduktion og solgte smagsprøver. Det var bestemt 

kvalitetschokolade til en rimelig pris. 

Den 4. februar 2014 fortalte Professor Finn Gottrup om brugen af honning 

til sårbehandling. 
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Og endelig den 25. marts 2014 fortalte Bitta Nielsen om at være ny 

biavler. 

Sommerarrangementer 

Den traditionelle sommertur i år fandt sted den 25. maj, hvor vi var på tur 

til Grantoftegaard og Svanholm Gods. Det var en tur, der var kommet i 

stand hurtigt efter, at vi havde måttet aflyse turen til Hven. Vores tur havde 

både et indhold der kunne relatere til biavl – vi så Poul Erik Andersens 

bigårde på Gratoftegaard, og vi så Svanholms bigård. Men derudover fik 

vi et lille indblik i Fonden Grantoftegaards virke, en dejlig frokost på 

Gerlev Kro og rundvisning på Svanholm Gods. – Det var en meget 

vellykket tur. 

Vi håber, alle har bemærket, at vi i 2015 planlægger en helt særlig tur til 

Læsø. Det bliver noget ud over det, vi plejer at arrangere – og vil i øvrigt 

finde sted i august. Vi vil gerne se bier i lyng til næste år. Følg med i 

bladet og på hjemmesiden.  

Den 24. august holdt vi ligeledes traditionen tro sommerfest i 

Skolebigården i Ejby med grillmad og gåtur i Ejby Mose. I år var vejret 

måske ikke det allerbedste, men til gengæld havde vi fået en kvalificeret 

guide til turen i mosen, idet Mette Larsen fra Glostrup Kommune, Miljø og 

Natur varetog denne opgave på bedste vis. Tak til Mette.   

I begyndelsen af september satte Danmarks Biavlerforening fokus på bier i 

haven. Det sket ved et arrangement i Århus og i København. Således 

kunne vi i København den 8. september besøge Slottet i Smørmosen, 

Utterlsev Moses bilaug eller Dyrk Nørrebro, taghaven på Blågårds skole. 

Efterfølgende var der foredrag på LIFE om forskningsprojektet 

ØKOFORS ved Nationalt Center for Miljø og Energi. Bestyrelsen vil 

gerne sige tak til jer, der åbnede jeres bigårde for dette arrangement. Det 

var spændende at besøge jer.  

Også i år har vi været hurtigt ude og allerede planlagt vinterens 

arrangementer. I kan se, hvornår de finder sted i X i kalenderen på nettet 

allerede nu og i det kommende blad. Blandt vinterens arrangementer kan 

jeg afsløre, at I skal høre om bier i moderne kunst, om brodløse bier og om 

biavl på Sri Lanka.  
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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 Fogt er fortsat 

den ihærdige redaktør, der får sat bladet op og sendt det til trykning. 

Hjemmesiden er et godt medie til kontakten til medlemmerne og ikke 

mindst de kommende medlemmer. Hjemmesiden undergår til stadighed en 

videreudvikling og opdateres ofte, takket være Morten Westy.  

Bipesten 

I sommer oplevede vi, at bipesten rykkede ind i vores område. Der har 

været mange tilfælde i københavnsområdet. I begyndelsen af august var 

jeg med biinspektøren for vores område, Sven Branner, ude at gennemgå 

et antal familier. Sven fandt bipest i i alt 3 familier, der samme aften blev 

aflivede. Det var ikke nogen rar oplevelse, og man kunne jo heller ikke 

andet end at begynde at tænke over, hvordan det kan være, at vi har set så 

mange tilfælde netop i år. Derfor inviterede bestyrelsen Sven til møde, så 

vi kunne få lidt mere at vide om, hvad han havde set, og høre om han 

havde nogen forklaring. 

Vi holdt mødet den 4. september. Det var et godt møde, hvor Sven kunne 

fortælle, at bipesttilfældene de seneste mange år er faldet støt i antal. 

Således havde 2013 det laveste antal, der er registreret i de sidste 100 år i 

Danmark: 22 bigårde med ondartet bipest. I år forventes tallet at blive 

omkring 50 tilfælde. 50 tilfælde Svarer til niveauet 2007 / 2008.  

Alene det faktum beroligede os lidt. Men der er fundet 8 tilfælde i vores 

område. Sven gennemgik de 8 tilfælde ud fra et perspektiv, om der kunne 

findes en smittevej – var der fx flyttet bier mellem de ramte bigårde? Var 

det samme personkreds, der kom i de ramte bigårde? Var det fx dronninger 

fra samme avlere? – herunder os i foreningen?  

Alle disse muligheder kunne afkræftes, men kort afstand mellem 2 af de 

smittede bigårde var sikkert smittevejen. 

Vi kan håbe på, at de ramte bigårde er fundet, og der er taget forsvarlig 

hånd om oprydningen. Det, vi alle sammen også kan gøre, er at tænke i 

god hygiejne både i det daglige og i forbindelse med honninghøst. Vi vil i 

bestyrelsen fortsat drøfte, hvad vi kan gøre for at sikre os mod lignende 

tilfælde og vil også bringe nogle gode råd, vi fik af Sven videre til jer alle 

via blad og hjemmeside.         
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Visioner og mission 

I sidste års beretning, fortalte vi om bestyrelsens - lidt løse - drøftelser af, 

om vi skal eller bør arbejde med forbedring og fornyelse af KABF’ 

vedtægter for at give foreningen en klarere profil. Det kunne vi måske gøre 

ved at diskutere vores forenings mission og visioner. Vi har i bestyrelsen 

valgt at sætte dette arbejde på ”Stand By”. I stedet har vi lagt nogle 

forskellige fortællinger ud på hjemmesiden til illustration af, hvorfor vi er 

blevet biavlere. Ideen er at forsøge at få suppleret de 3 fortællinger, der nu 

ligger – således, at vi gennem disse historier giver et billede af, hvem vi er 

i vores forening. Jeg vil opfordre jer til at gå ind og læser historierne, og 

eventuelt selv skriver jeres historie om, hvorfor I blev bialvere. Send 

historierne til Morten, der så vil lægge dem på hjemmesiden. 

Vi er stadig i bestyrelsen meget optagede af at uddanne nye biavlere og at 

give de ”gamle” biavlere fora, hvor man kan mødes og opnå et fællesskab, 

hvor vi kan diskutere teori og øve praktiske færdigheder.   

Det drejer sig om  

 At sikre teoretisk og praktisk uddannelse – hvilket involverer flere 

undervisere.  

 At strukturere undervisningsarbejdet i skolebigårdene, så det er 

muligt at trække på flere undervisningsresurser. 

 At sikre fremtiden for vores skolebigårde. 

 At gøre noget for at sikre slyngefaciliteter. Vi vil også i 2015 

planlægge slyngedage midtvejs og i slutningen af sæsonen, hvor vi 

som nævnt håber på medlemmernes hjælp.   

Apropos medlemmernes hjælp. Som allerede nævnt i Vokstavlen nr. 3, i 

augustudgaven, inviterer bestyrelsen interesserede til at deltage i et antal 

arbejdsgrupper, der har forskelligt fokus. Bestyrelsen vil ærligt sige, at den 

synes, der er meget arbejde med at få de forskellige aktiviteter i foreningen 

til at ”køre”, så vi har drøftet, om ikke vi kunne få flere hænder og ikke 

mindst hoveder involveret i arbejdet. Der er selvfølgelig også det 

perspektiv heri, at det meget vel kunne være at nogen besidder input til 

opgaverne, der er bedre end det bestyrelsen kan præstere. 

Bestyrelsen tænker i første omgang at formere 2 arbejdsgrupper: 

1. planlægning af vinterarrangementer 
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2. tilrettelæggelse af sommerudflugt og sommerfest – eller alternativer 

hertil. 

Vi lægger annonceringen ud på hjemmesiden og beder om, at jer der har 

lyst og overskud, melder jer til. 

Det skal lige bemærkes, at vi jo allerede er langt med planlægningen af 

”sommerturen 2015”.  Vi tager til Læsø 21. til 24. august 2015. Hvis I ikke 

allerede har givet forhånds tilmelding, så gør det hurtigst muligt, så vi kan 

sikre planlægningen. I melder jer til hos Viggo. 

Bestyrelsen i 2014 

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 4 ordinære bestyrelses møder.  

Desuden har vi holdt en dag, hvor vi samledes om et 

bestyrelsesudviklingskursus, som udviklingskonsulent Eilif Larsen, 

Danmarks Biavlerforening var oplægsholder på. Endvidere har vi for 

nyligt holdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde med biinspektør Sven 

Branner for at blive klogere på sommerens mange fund af ondartet bipest i 

vores område.  

Udover disse møder er vi meget ofte i kontakt via telefon og e-mail om 

behandling af mangeartede små og storesager.  

København 23. september 2014 

Thomas Skall  
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Kort om Læsø-turen 21.-24. august 2015 
 

Forhåndsinteressen for Læsø-turen næste sommer viser sig med 30 

tilkendegivelser at være tilstrækkelig stor til, at Steen Svendsen og 

undertegnede forsætter med planlægningen. Med ”kun” 30 deltagere må 

busturen i Tofte Skov/Lille Vildmose muligvis erstattes af en anden 

seværdighed, medens resten af besøgspunkterne forventes uændrede. I 

planen baserer vi os på en bus med plads til 50 deltagere, så der er stadig 

plads til de, der hidtil har tøvet med at forhåndstilmelde sig eller har 

overset den fulde turomtale bragt i Vokstavlen Maj 2014. 

Fra Læsø Biavlerforening lyder på forhånd et Hjerteligt Velkommen og en 

opfordring til KABF-medlemmer om at komme på besøg på Læsø i august 

2015! 

Oplysninger om endeligt turprogram, bindende tilmelding og betaling af 

depositum vil blive bragt i Vokstavlen Februar 2015.  

På vegne af bestyrelsen Steen Svendsen/Poul Erik Andersen. 
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Tirsdag d. 2. december kl. 19.30 Julemøde 

 
Vi holder julehygge og smager på honning. Tag et glas af din bedste 

honning med (max 1 pr. medlem), så vi kan sammenligne de forskellige 

honninger i vores område.  Ligesom sidste år finder vi den bedste flydende 

og faste honning. Medbring selv kaffe/te og kop, og hvis du har overskud 

og lyst til at bage en kage, må den også meget gerne medbringes.  

Alle er velkomne.                                                    

 

 
         

 

Kære Biavler  

Det er nu, du har chancen for at sprede lidt glæde i din lokale 

biavlerforening. Hvis du har en portion tid og energi, du ikke rigtig får 

udnyttet på fornuftig vis, så slå til og vær med til sammen med 4-5 andre 

venlige biavlere at arrangere foreningens sommerfest. Ejby skolebigård 

plejer at lægge hus og grund til dette årlige tilbagevendende hyggelige 

arrangement, men der kunne sagtens være andre ideer til, hvor og hvordan 

vi skal mødes, så vi kan få fortalt vores bi-historier blandt ligesindede. 

Tøv ikke, - hvis du har lyst til at være med til at planlægge næste års 

sommerfest så send en mail til annette.andersen3@gmail.com, så sørger 

jeg for yderligere oplysninger og kontakt. 
 

Mvh Annette Andersen      

 

 

Oxalsyre blanding 2015 

 
--‐ noget for dig? 

I forbindelse med generalforsamlingen 2014, opfordres medlemmerne til 

at give en hjælpende hånd vedr. foreningens aktiviteter. Her iblandt 

blanding og uddeling af oxalsyre. 

 

mailto:annette.andersen3@gmail.com
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Vi har brug for 2 personer, der vil stå for dette – kunne det være noget 

for dig? 

Morten Westy er ’tovholder’, og kan kontaktes på: 

mortenwesty@gmail.com 

 

Dette er opgaven.  

Det er svært at blande små mængder oxalsyreblanding, til blot to-tre 

bifamilier, da afvejning På almindelige køkkenvægte kan give et forkert 

blandingsforhold (pga. vægtenes unøjagtighed). Derfor blandes der med 

lethed større mængder, som uddeles til KABF’s medlemmer, i 

skolebigårdene (LIFE og Ejby), på bestilling fra medlemmerne. 

 

Der laves oxalsyre blanding i august, særligt da de nye familier og 

dronninger ikke så godt tåler myresyre. Og igen til novembers 

oxalsyredrypning i forbindelse med den sikre strategi. 

 

Bedste hilsner 

 

Morten Westy 

 

 

Efterlysning af engagerede medlemmer. 
Kunne du tænke dig at være med til at planlægge og arrangere aktiviteter i 

vinterhalvåret for medlemmerne af vores forening? 

I mange år har vi i foreningen afholdt 4-6 foredrag med en eller anden 

tilknytning til bier, honning, bestøvning etc. 

Skal vi blive ved med det? Skal vi gøre det anderledes? Hvad kunne være 

interessant? Har du lyst til at gøre en indsats og blive medlem af 

arbejdsgruppen om vinterarrangementer, så kontakt Thomas Skall på 

telefon 26 12 25 02 eller mail til ham på thomas@skall.dk 

 

 

 

 

 

 

mailto:mortenwesty@gmail.com
mailto:thomas@skall.dk
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Referater fra bestyrelsesmøder 
 

Efter medlemmernes ønske er referater fra bestyrelsesmøder samt 

generalforsamlinger lagt ud på hjemmesiden www.vokstavlen.dk, under 

fanen ‘Vokstavlen’. 

Da dette kun er for medlemmer, er siden beskyttet med et brugernavn og 

en adgangskode som er følgende: 

 

Brugernavn: kabf 

Adgangskode: medlem 

 

Venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 
 

Basiskursus i Biavl 
DBF afholder et basiskursus i biavl, som er delt i to. 

Del I er på 4 kursusdage og del II er på 3 kursusdage. 

Se mere på Vokstavlen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.vokstavlen.dk/
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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              

dyr 

• 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 

 

 

mailto:gaf@garfors.dk
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                 Medlemsoplysninger 
 

I KABF ønsker vi at opdatere medlemsoplysningerne, så er du flyttet, har 

fået nyt telefonnummer eller ny emailadresse, så kontakt enten Viggo på 

ullaviggo@gmail.com eller Morten på mortenwesty@gmail.com. Du kan 

også benytte linket på hjemmesiden vokstavlen.dk.  

Tak for hjælpen. 

 

Husk kontingent 
Hvis du vil være sikker på at modtage januarnummeret af ”tidsskrift for 

biavl”, bedes du indbetale senest 21. november 2014. Girokortet findes på 

de sidste sider i bladet. Kontingent er 55 kr. til KABF og 710 til DBF. I alt 

765. 

 

 

 
Bigården i Ejby. Aftenens forløb planlægges. 

mailto:ullaviggo@gmail.com
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Skolebigården i Ejby. 
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STADEPLADSEN 

 
Jeg sælger mine bistader samt bifamilier, da jeg p.gr.a for meget travlhed i 2015 vil få 

svært ved at passe dem.  

Det drejer sig om følgende, som er til salg: 

3 stk. Swienty bistader (12*10) med bifamilier og dronninger fra 2013   

1 stk. trugstade - Flot træbistade fremstillet i massiv træ (12*10) med aluminiums tag 

med bifamilie samt dronning fra 2013   

1 stk. trugstade fremstillet i træ og plast (12*10) med bifamilie samt dronning fra 

2013 

1 stk. traditionel trugstade fremstillet i træ (12*10) med aluminiums tag, bifamilie 

samt dronning fra 2012 

1 stk. trugstade fremstillet i træ (12*10) med aluminiums tag, bifamilie samt 

dronning fra 2012 

1 stk. trugstade. Flot træbistade fremstillet i træ og aluminium (12*10) med 

aluminiums tag, bifamilie samt dronning fra 2014      

1stk trugstade. Flot træbistade fremstillet i massiv træ, langstrug med aluminiumstag, 

bifamilie samt dronning fra 2014   

 

Kontakt: Olla tlf. 71 47 75 14 eller 28 34 70 99 
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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 

 

 

 

mailto:jonathan.edwards@privat.dk
mailto:lind-hardt@hotmail.com
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 VOKSTAVLEN 34 

 

  



 VOKSTAVLEN 35 

 

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 

Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  Tlf. 3645 5717 

 
Bisygdomsinspektører:  
Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden mands bier, 

skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør.  

 

 

Område 01 (postnummer 1000-2699 og 2770-2799):  

Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby   Tlf. 4587 9502  

email: sven.branner@mail.dk Mobilnr. 2024 9502  

   

 

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 

 

mailto:tapani.k.ranta@gmail.com
mailto:biwiwe@dbmail.dk
mailto:jonathan.edwards@privat.dk
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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. 
 


