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Adresser og telefonnumre: 
KABF’s bestyrelse 

Hjemmeside: www.vokstavlen.dk 
 

Formand: 
Thomas Skall, Støvnæs Allé 50, 2400 København NV  tlf. 26 12 25 02 
E-mail: thomas@skall.dk 
 
Næstformand: 
Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte       tlf. 39 69 85 58 
E-mail: frydhs@email.dk 
 
Kasserer: 
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S  tlf. 21 22 20 27 
Giro nummer: 602 1158.  
E-mail: ullaviggo@gmail.com 
 
Sekretær: 
Annette Andersen, Finsensvej 30, 3.tv., 2000 Frederiksberg C  tlf. 28 76 09 59 
E-mail: annette.andersen3@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Fogt,  Skinderskovvej 59,  2730  Herlev  tlf. 21 77 21 71 
E-mail: ulla.fogt@gmail.com 
 
Suppleant: 
Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S       tlf. 66 11 79 09 
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. 36 77 46 77 
 
Mødeadresser: 
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU LIFE,  
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: KU LIFE, 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. 36 77 46 77 
Gratis udlån af 4-solds slynge:  
Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV. tlf. 35 83 54 96 
 

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 KU 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. 
 

August 
 
Fredag d. 21/8 til mandag d. 24/8 :Tur til Læsø. 
 

September 

Tirsdag d. 29/9 Generalforsamling i Hvidovre medborgerhus. Se s. 8.   

Oktober 
 
Uge 42 KABF’s Voksklub. 
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 42. 
 
Lørdag den 10/10 2015 mellem kl. 10.00 og kl. 12.00 KABF’s Voksklub. 
Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til Bihuset ved 
HBiF’s Bigård, Byvej 98, Hvidovre. 
 
Tirsdag d. 27/10 kl 19.30. Vintermøde. Egon Lund Christensen fortæller 
om at være ny biavler. 
 

December 
 
Tirsdag d. 1/12 kl.19.30. Vintermøde. Julemøde med honningsmagning. 
 

Januar 
 
Tirsdag d. 12/1 kl. 19.30. Vintermøde. Se nærmere i næste nummer af 
Vokstavlen og på www.vokstavlen.dk. 
 

http://www.vokstavlen.dk/�
http://www.vokstavlen.dk/�
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Februar 
 
Tirsdag d. 9/2 kl. 19.30. Vintermøde. Flemming Vejsnæs fortæller om 
honningbehandling. 
 

Marts 
 
Tirsdag d. 15/3 kl. 19.30. Vintermøde. Planlagt møde med Yoko Dupont, 
der fortæller om vilde bier. 

 
 

Møder i Skolebigården på KU LIFE 2015 
    

    

Tirsdag 11/08   kl 19.00       Klargøring til honningfratagning /sidste 
                                              aftenmøde.                              
 
Søndag 16/08   kl 10.00        Honningfratagning og fodring.  
 

Søndag 30/08 kl 10.00      Varroabehandling. Udlevering af oxalsyre. 
 Medlemmerne kan få udleveret oxalsyre til 
 deres bifamilier (max 10 familier). 
Send en mail til Inger Nielsen om det antal     
familier, der skal bruges oxalsyre til senest 
søndag 23. august på: inger@humleby.dk 

     
Søndag 22/11   kl 10.00      Varroabehandling. Udlevering af oxalsyre. 

 Medlemmerne kan få udleveret oxalsyre til 
 deres bifamilier (max 10 familier). 
Send en mail til Inger Nielsen om det antal             
familier, der skal bruges oxalsyre til senest 
søndag 15. november på: inger@humleby.dk  

  
 

 

mailto:på:inger@humleby.dk�
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Møder i skolebigården i Ejby 2015 

 
 
 
Onsdag 12/08   kl. 19.00      Klargøring til honningfratagning. 
 
Lørdag 15/08    kl. 10.00      Honningfratagning og fodring. 
  

Lørdag 29/08    kl 10.00 Varroabehandling. Udlevering af oxalsyre. 
Medlemmerne kan få udleveret oxalsyre til 
deres bifamilier (max 10 familier). 
Send en mail til Bent Kofod om det antal  
familier, der skal bruges oxalsyre til senest  
søndag 23. august på: bent.kofod@mail.dk 

    
  
Lørdag 21/11    kl 10.00 Varroabehandling. Udlevering af oxalsyre. 

Medlemmerne kan få udleveret oxalsyre til 
deres bifamilier (max 10 familier). 
Send en mail til Bent Kofod om det antal 
familier, der skal bruges oxalsyre til senest  
søndag 15. november på: 
bent.kofod@mail.dk 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:bent.kofod@mail.dk�
mailto:bent.kofod@mail.dk�
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Formandens hjørne 
 
 
Kalenderen siger sommer. Men her i de sidste dage af juli er det relativt 
koldt, blæsende og regnfuldt. Det har ikke indtil videre være noget jubelår 
for den københavnske honninghøst. Vi havde lavet en aftale med ByBi 
om, at de slyngede for os her i juli måned. Men vi måtte simpelthen aflyse 
pga. manglende honning. Der har kortvarigt været nogle dage med 
varmere vejr, hvor der er båret en del honning ind, men med dette kolde 
vejr, spiser bierne honningen igen. Det får mig til at tænke på, at jeg blev 
ringet op af TV2, der netop havde hørt historien om, at bierne spiser deres 
honning. Heldigvis var Viggo ved at slynge noget honning og kunne gå ud 
i bistaderne, så de københavnske seere kunne få syn for sagen og se, 
hvordan der ikke er så meget honning i tavlerne i år. 
 
Sommeren igennem har vi haft besøg af chefkok Roberto Flore eller hans 
kollegaer fra Nordic Food Lab. De har hentet de dronetavler, vi har taget 
fra for at bruge dronelarverne i eksperimentel madlavning. Jeg har skrevet 
lidt om det her i bladet og sendt en artikel til TBF – jeg synes, det er en 
sjov historie, der er unik og godt kan tåle udbredelse til resten af landet. 
 
Der er generalforsamling den 29. september 2015. Indkaldelsen er trykt 
her i bladet. Mød op og vær med til at sætte præg på fremtidens KABF.  
I år skal der ske flere udskiftninger i bestyrelsen. Ulla Fogt vælger at 
stoppe, det samme gør Morten Westy og Viggo Jessen. Alle 3 fortsætter 
med arbejdet med hhv. redaktion af vores medlemsblad Vokstavlen, 
opgaven som webmaster og kursustilmelding og praktisk undervisning af 
de nye kursister ved skolebigården på Landbohøjskolen. Men de ønsker 
alle 3 at træde ud af bestyrelsen.  
 
Med Viggos ønske om at trappe ned, kommer vi til at mangle en 
bigårdsleder, eller flere bigårdsledere. Viggo vil som nævnt tage sig af 
kursisterne, men resten af sæsonen er der behov for en eller flere, der vil 
tage sig af medlemsaftnerne og planlægningen af arbejdet i bigården. 
Brænder du for at være med i dette arbejde, så læs den ”stillingsannonce” 
vi har sat i bladet her. 
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Vinterarrangementerne er ved at være på plads, vi har igen forsøgt at 
tilrettelægge et varieret program. Se programmet under kryds i kalenderen 
her i bladet og følg med på hjemmesiden vokstavlen.dk 
 
Vi er 40 deltagere i sommerturen og glæder os til den 21. august, hvor 
sommerturen 2015 går til Læsø. Der er lagt et spændende program, så vi 
håber på en god tur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /Thomas 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

Billedet viser Roberto med en pose 
løsfrosne dronelarver – klar til brug 
i køkkenet 
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Indkaldelse til KABF’s ordinære generalforsamling 2015 

 
Tirsdag d. 29. september 2015 kl. 19.30 afholdes den ordinære 
generalforsamling i Caféen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 
2650 Hvidovre.  
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  
2. Beretning  
3. Regnskab  
4. Indkomne forslag  
5. Valg til bestyrelse:  

• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Poul Erik Andersen, modtager genvalg).  
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Viggo Jessen, modtager ikke genvalg).  
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Ulla Fogt, modtager ikke genvalg).  
• Suppleant for 1 år (Morten Westy, modtager ikke genvalg).  

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Jesper Valentin 
Petersen, begge modtager genvalg).  
7. Eventuelt.  
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden 
Thomas Skall, Støvnæs Allé 50, 2400 København NV, e-mail: 
thomas@skall.dk i hænde senest onsdag d. 16. september 2015.  
Protokollen er fremlagt fra kl. 18.30. Kaffe på foreningens regning vil 
blive serveret senere på aftenen.  
/Bestyrelsen 
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Hvem vil være bigårdsleder på bigården på Landbohøjskolen? 
 
Viggo har siden 2002 været bigårdsleder på skolebigården ved 
Landbohøjskolen. Viggo ønsker at skære ned på sine aktiviteter med bier 
og foreningsarbejde, og vi søger derfor en engageret bigårdsleder, der kan 
fortsætte det værdifulde arbejde med at give medlemmerne mulighed for 
hver uge at møde hinanden og dele erfaringer. Viggo fortsætter med 
kursisterne i 2016 de 4 første aftner i sæsonen, så den nye bigårdsleders 
travle tid er fra ca. maj til august.  
 
Opgaven går i korte træk ud på at:  
Planlægge datoer for bigårdsmøder. Møde op de planlagte datoer i god tid. 
Sørge for, at materiellet er klar. Så at sige at være på forkant med, hvad der 
skal ske i bigården og ved mødernes begyndelse fortælle, hvad der skal 
ske. Og være til rådighed for spørgsmål og diskussioner om bier og deres 
pasning. Være klar på at indkøbe materiel og foder samt fodre bierne. Og 
have overblik over hvornår der skal skiftes dronninger, kunne demonstrere 
varroa-behandling og endelig skal bierne tilses om foråret og 
oxalsyrebehandles i november/december. 
 
Det er en mulighed, at opgaven deles på flere, så hvis du har lyst til at være 
med til at tage ansvar for opgaven, så meld tilbage til et af 
bestyrelsesmedlemmerne.    
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Bisløjd 2015-2016, tiende sæson 

Tema:  ???. 
 

I 10-års jubilæumssæsonen indbydes medlemmer af KABF til at deltage i 
bisløjd, hvor der i muntert lag er mulighed for at snedkerere redskaber og 
hjælpemidler og med fornøden ildhu endda et stade til sin egen biavl. 
Bisløjd afholdes torsdage aftener klokken 19 – 22 i vinterhalvåret fra og 
med torsdag 1. oktober 2015 til og med sidste torsdag i april 2016 med 
undtagelse af torsdage i skoleferier. Stedet er sløjdlokalet på 
Bakkegårdsskolen, Nørrebakken 1, Vangede, 2820 Gentofte. Gode 
parkeringsmuligheder på Nørrebakken 1. 
Deltagelse kræver almindelig håndværksmæssig erfaring som at kunne 
håndtere håndsav, boremaskine, hammer og andre i husholdningen gængse 
redskaber. Er du pige, så afhold dig ikke. På holdet findes to-tre erfarne 
bisløjdere, der gerne bistår med vejledning. Egentlig assistance til 
bygning/konstruktion af deltageres sysselmål uanset omfang kan ikke 
påregnes. 
I sløjdlokalet forefindes håndværktøj til træsløjd, og i et tilstødende 
maskinlokale kan der efter forudgående aftale med undertegnede tilrettes 
emner på bordrundsav, afretterhøvl og båndsav. Adgang til maskinlokalet 
har kun undertegnede eller deltagere med undertegnedes bemyndigelse. 
Elektrisk håndværktøj som akku-bore- og skruemaskiner, stiksave, 
rundsave, fræsere samt sikkerhedsudstyr som beskyttelsesbriller og 
høreværn medbringes egenhændigt. I et kælderlokale er der mulighed for 
opbevaring af byggeeffekter fra gang til gang.  
Årets tema er som overskriften antyder fuldstændigt valgfrit. Lad os 
sammen inspirere hinanden til at bygge den spandeholder, 
biværktøjskasse, et-rammers salgsobservationsstade, 
etiketpåsætningsmaskine, trillingemagasin til reservefamilier, eller hvad 
ellers du savner.  
Deltagelse i bisløjd koster pr. deltager kr. 200, der dækker udgift til 
vedligeholdelse (navnlig slibning) af skær og klinger på save og høvle. 
Hertil kommer deltagervise omkostninger til indkøb af træ, skruer, søm, 
beslag, maling og hvad ellers medgår til konstruktioner. For så vidt 
træ/virke vil kun nyt fra tømmerhandel indkøbt træ af hårdhed til og med 
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avnbøg tillades medtaget i maskinlokalet, genbrugstræ af alle arter og 
herkomst vil blive afvist, men må naturligvis gerne tilvirkes med egne 
maskiner i sløjdlokalet. 
Maksimalt deltagerantal er 22 personer. Deltagere fra foregående sæson 
har fortrinsret for nye deltagere, der optages efter først tilmeldt først 
optaget princip. Tilmelding senest fredag 25. september til holdleder Poul 
Erik Andersen på e-post adressen frydhs@email.dk. Kvittering for 
tilmelding tilbagesendes. Vedligeholdelsesudgiften på kr. 200 opkræves 
kontant på den anden sløjdaften torsdag den 8. oktober. Er du allerede nu 
besluttet for at ville bygge trugstade, så tilmeld dig venligst hurtigst muligt 
med oplysning om ønsket stadeantal og rammemål, så vil jeg søge at  
bestille byggesæt forlods, så de kan være leveret i tide til kursusstart. 
På den første sløjdaften torsdag den 1. oktober siger vi goddag til hinanden 
over en kop medbragt kaffe/the, og deltagerne forelægger sine 
planer/ønsker for sløjdudkommet. Medbring gerne en mindre 
håndværksopgave, erfaringen viser, at der gerne bliver en times tid til 
overs efter kaffen til at komme i træning… Har du ideer eller spørgsmål, 
så stil dem gerne til undertegnede forud for 1. oktober. 
 
Disse var en masse alvorlige ord, men vær ikke skræmt: Bisløjd foregår i 
en overordentlig positiv og medlivende atmosfære, hvor der er plads til 
snak og hygge om alt såvel indenfor som udenfor biavlens verden. 
Legendarisk er kaffen og kagen midtvejs på aftenerne, hvor hver enkelt 
deltager efter tur medbringer og præsenterer godt fra sin eget køkkens ovn 
eller fra sin favoritbagers ditto, og alverdens erfaringer og bifiskerhistorier 
øses ud over velmagtsbordet, som flydende nyslynget honning gør det fra 
en tappespand. 
 
Vel mødt til jubilæum. Venligste hilsener, holdleder Poul Erik Andersen. 
Mobil 6168 3936 eller meget gerne e-post: frydhs@email.dk. 
 
 
 
    
 
 
 
 

mailto:frydhs@email.dk�


 VOKSTAVLEN 12 

KABF’s Voksklub. Efterårssmeltning 2015 
 
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 42. 
 
Opsamling af tavler og voks foregår ved HBiF’s Bigård på Byvej 98, 
Hvidovre.  
Lørdag den 10. oktober 2015 mellem kl. 10:00 og kl. 12:00. 
 
Husk! Der skal være navneseddel både indvendig og udvendig. Hvert 
bundt tavler bindes med en navneseddel (navn, adresse og KABF 
voksklubmedlemsnummer). 
 
Jonathan Edwards 
___________________________________________________________ 
 

Biskæg 

 

Viggo Jessen stillede op i Ejby d. 19/7 til et forsøg på at etablere et biskæg 
– det lykkedes og blev flot.  
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Hvad dronetavler kan bruges til: 
 
Gennem sæsonen har vi i skolebigården ved KVL haft besøg af 
chefkokken fra Nordic Food Lab, Roberto Flore eller en af hans kolleger. 
Roberto kommer, når vi er ved at slutte og får fyldt sin kasse med 
dronetavler.  
 
Vi var nogle stykker fra bestyrelsen, der i midten af juli var på besøg hos 
Roberto for at høre om, hvad der sker med vores dronelaver.  
Nordic Food Lab blev oprettet i 2008 af den samme gruppe, som også står 
bag restaurant Noma. Nordic Food Lab er nu flyttet ind på SCIENCE i 
nogle meget fine lokaler. Nordic Food Lab er en selvstændig institution 
under ledelse af Michael Bom Frøst og er finansieret af bl.a. Velux 
Fonden, arbejder non–profit og open source med det formål at undersøge 
mangfoldighed og kulinariske værdi og teknikker samt udforske det 
spiselige potentiale i den verden, der omgiver os.  
Vi lugtede til bævergejl, myreudtræk, hyldeeddike og så japanske hornnets 
i alkohol m.m. og smagte gin med myreudtræk. 
  
Nordic Food Lab har et forskningsprojekt om det kulinariske potentiale i 
insekter. Dronelarver har en behagelig smag, der giver mulighed for 
fremstillingen af forskellige retter. Laboratoriet får frigjort larverne ved at 
køle dem meget hurtigt med flydende CO2. Derved pulveriseres voksen og 
bilarverne rasler ud og kan let sorteres fra.  
 

En af opskrifterne udviklet af Nordisk Food Lab er "Ærter og bier": På en 
bund af perlebyg serveredes en ærtecreme krydret med løvstikke og med 
fyld af pocherede og ristede dronelarver, lidt hele ærter og til sidst rundet 
af med et drys af fermenteret pollen.  
 
En lidt længere artikel bliver bragt i Tidskrift for Biavl. 
 
/Thomas 
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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 
 
• Hovedkontor 
Struergade 24 
DK-2630 Tåstrup 
Telefon +45 43 71 17 77 
Telefax +45 43 71 36 16 
www.garfors.dk 

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 

  



 VOKSTAVLEN 16 

STADEPLADSEN 
 

(Husk, at bifamilier skal synes af en kyndig biavler ved flytning. Se evt. 
mere på biavl.dk under love)  
 
__________________________________________________________ 
 
Honningglas sælges: 450 g. m. gyldent låg stk. 2,75 kr. & cellepræg 
3,75 kr. 
Den korte vej til Rødovre --  Vojensvej  23 ved Hvidovre Station. 
Medbring selv en kasse til glas & låg. 
  
Mail: Arne.kaj.Moos@gmail.com  
  
Tlf. 36 41 61 03 & 27 42 68 08 
 

 
Honning fra Skolebigården 

 
Skolebigårdens honning sælges hen over sommeren. Du kan enten købe på 
glas eller i spand (5 kg.). Prisen vil være til en dagspris aftalt med 
bestyrelsen. 
 
Kontakt Viggo Jessen 

 
 
 

Brygmester for en dag! 
En populær aktivitet for hele familien 

 
Den gyldne høst af honning er snart på glas og sikret til trøst mod 
vinterens mørke, biløse tid. Men hvad med henover sensommeren og  
efteråret tillige at høste frugten af biernes forårsbestøvning af frugttræer og 
–buske i form af funklende, gylden most…. Har du adgang til frugt i 
rigelige mængder, det være sig stort set hvilken som helst frugt, så kan du 

http://75.kr/�
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af KABF låne mostemateriel kværn og presse med rigelig kapacitet til 
fremstilling af most i spandevis.  
Udstyret er tungt og omfangsrigt og kræver automobil til transport. Men 
betjeningen er enkel og kapaciteten stor. Sørg for på forhånd at have alt 
klar: Masser af frugt, gerne trillebørmængder, baljer til at skylle frugten i, 
baljer/spande til at opsamle den kværnede frugt i, 
kar/spande/balloner/plastflasker og evt. en dybfryser til opbevaring af 
mosten. Vil du forsøge dig med cider- eller mjødfremstilling, så hav gerne 
en forkultur klar tillige med gængs bryggeudstyr. Et betjeningsmandskab 
på tre-fire personer er også et værdsat aktiv.  
Henvend dig i god tid på e-post til frydhs@email.dk til Poul Erik Andersen 
i Vangede, hos hvem bryggeudstyret opbevares. Udstyret udlånes gratis 
efter først-til-mølle princippet i maksimalt to sammenhængende døgn.  
 

 
 
 
 

Nyttige oplysninger: 
 

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 
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Nyttige oplysninger: 
 

KABF’s Voksklub: 
Bankkonto: Nordea 2131-6264263547 

 
Formand: Jonathan Edwards, Hvidager 48, 2620 Albertslund   
Tlf. 43 62 35 14 
E-mail: jonathan.edwards@privat.dk 
 
Kasserer: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre             
Tlf. 36 77 46 77 
E-mail: ammistein@gmail.com. 
 
Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre 
Tlf. 36 78 20 09 
E-mail: lundborg@post11.tele.dk 
 
Suppleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre     
Tlf. 36 77 18 98 

 
 

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 
 

 

mailto:jonathan.edwards@privat.dk�
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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. 23 49 98 76  
Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby     Tlf. 51 76 77 00 
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  Tlf. 36 45 57 17 
 
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. 45 87 95 02  
email: sven.branner@mail.dk   Mobilnr. 20 24 95 02 
    
 
Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):  
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby   Tlf. 45 87 95 02  
email: sven.branner@mail.dk  Mobilnr. 20 24 95 02   
                                                                      
Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg  Tlf. 61 86 24 08 
email: tapani.k.ranta@gmail.com 
 
 
Område 03 (postnummer 2940-3199):  
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,   Tlf. 49 70 30 71  
email: 
  

nicolaj@hyldehuset.dk 

 
Område 04 (postnummer 3200-3499):  
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,   Tlf. 48 18 80 95  
email: biwiwe@dbmail.dk 
 
 
 
Område 05 (postnummer 3500-3699):  
Henrik Jensen, Bonderupvej 10A, Oppe Sundby, 3600 Frederiksværk  Mobilnr. 20 23 60 76 
 
Varroainstruktører: 
Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område. 
 
Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, jonathan.edwards@privat.dk   Tlf. 43 62 35 14 
 
 
 

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


 VOKSTAVLEN 20 

 
 

  

 

  

  

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 småfamiler, bimateriel og 
vinterfoder på lager. 
 
Vi smelter og vasker de gamle rammer 
og leverer selvfølgelig 1. kl. ny voks. 
 


	En sæson er ved at være slut,

