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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: 
Niels Bülow Max, Slusevej 47, 2300 København S  tlf. 30 29 40 85 
E-mail: niels.b.max@gmail.com 
 
Sekretær: 
Annette Andersen, Finsensvej 30, 3.tv., 2000 Frederiksberg C  tlf. 28 76 09 59 
E-mail: annette.andersen3@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Egon Lund Christensen, Tagensvej 252, 2.th., 2400 København NV  tlf. 20 81 47 14 
E-mail: egon.lund.chr@gmail.com 
 
Suppleant: 
Michael Schaumburg, Store Mølle Vej 7, 5.th., 2300 København S       tlf. 50 52 05 25 
E-mail: michael.schaumburg@gmail.com   
 
Kontingent for 2016 er: DBF: 710 kr., KABF 55 kr. Se nærmere på side 28 angående betaling. 
 
Vokstavlen:  
KABF’s medlemsblad udkommer 4 gange årligt. Kontakt Ulla Fogt på ulla.fogt@gmail.com. 
Deadlines: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober. 
 
Lokalforening: Hvidovre Biavlerforening (HBiF) 
Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 36 77 46 77 
 
Mødeadresser: 
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU SCIENCE,  
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: KU SCIENCE, 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 SCIENCE, 
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. 
 
 
 

December 
 
Tirsdag d. 1/12 kl.19.30. Vintermøde. Julemøde med honningsmagning. 
Se side 23. 
 

Januar 
 
Tirsdag d. 12/1 kl. 19.30. Vintermøde. Se nærmere på: 
www.vokstavlen.dk. 
 

Februar 
 
Tirsdag d. 9/2 kl. 19.30. Vintermøde. Konsulent i DBF Flemming 
Vejsnæs fortæller om honningbehandling. 
 

Marts 
 
Tirsdag d. 15/3 kl. 19.30. Vintermøde. Seniorforsker Yoko Dupont 
fortæller om vilde bier. 

 
 

 
 
 

http://www.vokstavlen.dk/�
http://www.vokstavlen.dk/�
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Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2015 
   

       
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  

  
 

 
Møder i skolebigården i Ejby 2015 

 
  
 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 

 
 
 
 
 

HUSK at bestille oxalsyre. Se oplysningerne ovenfor. 
 

  
 

mailto:bent.kofod@mail.dk�
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Formandens hjørne 
 
KABF holdt generalforsamling den 29. september 2015.  
 
Der var nyvalg af 3 medlemmer til bestyrelsen på programmet. Ulla Fogt, 
Morten Westy og Viggo Jessen havde valgt at stoppe. Som nye 
medlemmer til bestyrelsen valgte vi Egon Lund Christensen, Niels Bülov 
Max og Michael Schaumburg. 
  
Fremmødet var også i år behersket, vi var 27 i alt (af 317 mulige, det er 
beskedne 8,5%). Det er jo ikke mange, men jeg vælger at tolke det således, 
at det jo må være, fordi der generelt er nogenlunde tilfredshed med 
foreningen og driften. Og når man tænker de arrangementer igennem, som 
bliver afholdt over året, ser vi et bredt udsnit af vores medlemmer. Her 
tænker jeg på vinterarrangementer, skolebigårde, sommertur mv. Det, 
synes jeg, er dejligt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre jer 
til fortsat at deltage i foreningslivet i KABF og støtte op om fællesskabet.   
 
Specielt for dig, der ikke deltog i generalforsamlingen, er beretningen trykt 
i bladet her, ligesom referatet er det. Begge dele ligger også på vores 
hjemmeside. 
 
Viggos fratræden som kasserer gennem de seneste ca. 15 år betyder meget 
for vores forening. Viggo (og hans hustru Ulla) har jo løftet en stor opgave 
med at holde styr på vores økonomi og på vores medlemsregistrering, 
kontingentbetaling m.v. Vi hyldede begge på generalforsamlingen og 
gjorde dem til æresmedlemmer af KABF.  
 
Heldigvis har Niels Bülov Max sagt ja til at træde ind som kasserer. 
 
Det er jo ikke os alle, der kan lægge så megen tid og så mange kræfter i 
foreningen, som Viggo og Ulla har gjort. Derfor betyder kasserer-skiftet 
ændringer. Bl.a. andet har vi besluttet at gøre brug af Danmarks 
Biavlerforenings kontingentopkrævning fra 2016. Det betyder, at alle, der 
er medlemmer af DBF, vil modtage et indbetalingskort til betaling af såvel 
DBF som KABF-kontingentet (710 + 55 kr.). Indbetalingskortet modtager 
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I, hvis I ikke allerede er tilmeldt NETS – eller bankernes betalingsservice. 
I vil samtidig blive opfordret til at melde kontingentet til betalingsservice. 
Er I kun medlemmer af KABF, bedes I selv sørge for at indbetale 55 kr. til 
foreningens bankkonto reg. nr. 4424 konto 00060211158 inden den 1. 
december 2015. 
 
Der var ikke mange kommentarer til beretningen, men der kom et enkelt 
forslag om at presse lidt på overfor DBF for at få reklameret for brugen af 
honning i den daglige madlavning. Det forslag har vi besluttet at 
videreformidle på det formandsmøde DBF afholdt den 24. oktober 2015.  
I forbindelse med DBF’s 150 års jubilæum i 2016 er der afsat penge til 
øget markedsføring. Vi har fra KABF’s side formuleret et forslag om, at 
der gøres noget mere i form af at få en ”stjernekok” til at anbefale at bruge 
dansk honning, samtidig med at vi opfordrer til, at der på nettet bliver 
mulighed for at se, hvor man kan købe lokal honning. Både forslaget med 
stjernekokken som ambassadør for dansk honning og forslaget om at 
kunne formidle honningsalg via nettet blev godt modtaget på 
formandsmødet og er forslag, der arbejdes videre med. Faktisk kan man 
allerede nu gå ind på ”min side” på biavl.dk og opdatere sin profil med et 
hak i rubrikken om at blive optaget på honningsælger liste.  
 
Apropos jubilæum, anbefaler jeg, at man allerede nu sætter kryds i 
kalenderen ved den 2.-3. juli, hvor vores 150 års jubilæum fejres ved en 
honningfestival på Fyn. Følg med i tidsskriftet for nærmere information. 
 
En anden opfordring skal lyde på at deltage i vores vinterarrangementer. 
Vi lægger ud med et arrangement allerede den 27. oktober med et møde, 
hvor Egon Lund Christensen fortæller om det at være ny biavler, og hvor 
Fatema Abdoolcarim viser en lille film om Viggos biskæg. 
 
Det næste vintermøde bliver den 1. december, hvor vi smager på honning 
og mjød. Se i øvrigt ”kryds i kalenderen”.  
 
Vi skal også huske, at oxalsyre til varroabekæmpelse skal bestilles inden 
den 15. november. Også her kan I se mere i rubrikken kryds i kalenderen.   
 
Thomas Skall 
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Referat af KABF' s ordinære generalforsamling tirsdag d.29. 
september 2015 kl. 19.30. 
 
På adressen: 
Hvidovre Medborgerhus Cafe  
Hvidovrevej 280 
2650 Hvidovre 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 
    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 
 
Der var 27 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen. 
 
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 indkaldt, og at forsamlingen var 
beslutningsdygtig. Villy Kristiansen gav herefter formanden ordet. 

 
2. Beretning 
    Formanden gennemgik beretningen (se beretning særskilt). 
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Bestyrelsen havde op til generalforsamlingen behandlet en opfordring 
fra bestyrelsesmedlemmer i KABF og Ammi og Stein Pedersen fra 
Hvidovre biavlerforening om, at generalforsamlingen udnævnte Ulla og 
Viggo 
Jessen som æresmedlemmer som tak for gennem mange år at have ydet 
et kæmpe arbejde for KABF og dens medlemmer. 

 
Derfor fortsatte formanden med dette tillæg til den trykte beretning: 

 
Se, det var jo så den beretning som vi i bestyrelsen i fællesskab havde 
valgt af aflægge. Vi kan lige vente et øjeblik med at lade den gå til 
afstemning. 
For ved denne Generalforsamling - som vi alle ved, og som jeg har 
nævnt det: Er der 3 bestyrelsesmedlemmer på nyvalg. Herunder går 
vores kasserer gennem mange år. Jeg tror, Viggo har været kasserer 
siden begyndelsen af dette århundrede .. 
Jeg har prøvet, og flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer har prøvet - 
og andre har sikkert prøvet - at overtale Viggo til at fortsætte. Ja, med 
at undervise kursisterne, vil Viggo fortsætte, men ikke som 
bestyrelsesmedlem. Viggo træder ud af bestyrelsen - nærmest om lidt. 
Og hvad gør vi så ved det. 
Vi vil gerne markere, at Viggo går af og hædre ham for det store 
arbejde, han har gjort for foreningen, eller rettere for os medlemmer. 
For det er jo det, der interesserer Viggo, at hjælpe de nye biavlere i 
gang med denne fantastiske hobby. I vores vedtægter står der, at vi kan 
udnævne æresmedlemmer af vores forening og gøre dem kontingentfri. 
Hvis der er nogen, der har fortjent at blive udnævnt til æresmedlem, må 
det være 
Viggo, og det er jeg slet ikke i tvivl om, at der er fuld opbakning til her 
på generalforsamlingen. Det vil alle bifalde ..... . 
Men Viggo er jo aldrig alene. Viggo har så megen opbakning fra 
hjemmefronten, at Ulla er med i biprojektet på fuld tid. Ulla, du har, så 
vidt jeg ved, ikke været sådan selvstændigt medlem af vores forening 
før, men nu bliver du det som æresmedlem, Det er jeg også sikker på 
Generalforsamlingen vil bifalde ..... . 
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Ulla og Viggo fik med lykønskninger og stort bifald fra forsamlingen 
overrakt diplom, gaver og blomster. 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger. 

 
3. Regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet, som blev udleveret til de fremmødte 
på generalforsamlingen (se regnskab særskilt). 

 
Spørgsmål til regnskabet: 

 
Rikke Højer Pedersen spurgte til skolebigårde under indtægter, om det  
var indtægter fra salg af honning til Bybi. 

 
Viggo svarede, at det var en del af det, men at Bybi ikke havde slynget 
og købt så meget honning som oprindeligt planlagt pga, at bierne ikke 
havde samlet nok honning på det tidspunkt, hvor den første slyngning 
var aftalt. Efterfølgende var der så blevet slynget honning fra begge 
skolebigårde. En del af den honning er ikke solgt endnu, og er derfor 
ikke  regnet med under indtægt. Beløbet skal ses som et driftoverskud af 
skolebigårdene, da der er fraregnet udgifter til foder, tavler, materialer 
m.m. 

 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget uden yderligere bemærkninger 
eller spørgsmål. 

 
4. Indkomne forslag 
    Der var ingen indkomne forslag. 
 
5. Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Poul Erik Andersen blev enstemmigt  
genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Niels Bulov Max blev enstemmigt valgt. 
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Egon Lund Christensen blev enstemmigt 
valgt. 
Suppleant for 1 år: Michael Schaumburg blev enstemmigt valgt. 

 
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant 
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Leif Stark og Jesper Valentin Petersen ønskede begge genvalg og blev 
enstemmigt valgt. 

 
7. Eventuelt 

Thomas Skall takkede Ulla Fogt og Morten Westy for deres arbejde for 
foreningen, og begge fik overrakt vin og modtog bifald fra 
forsamlingen. 

 
Sven Branner biinspektør i vores område opfordrede alle til at registrere 
sig i Det Centrale Bigårds register. 

 
Ammi Pedersen sagde, at når de udlånte slyngen til foreningens 
medlemmer, var det vigtigt, at den blev afleveret på det aftalte tidspunkt, 
da den havde været udlånt mange gange her i 
sommers. Det var ikke for at være skrap, at hun understregede dette, 
men mere for de medlemmers skyld, der gerne ville låne slyngen 
bagefter. 

 
Stein Pedersen kunne supplere med, at slyngen havde været udlånt 32 
gange i år. 

 
Ammi spurgte, om der eventuelt kunne laves aftaler eller retningslinjer 
internt for udlån af foreningens 2 slynger i ferietiden. 

 
Thomas Skall tog det til efterretning. 

 
Villy Kristiansen gjorde opmærksom på, at bisløjd igen i år starter op 
hver torsdag aften på Bakkegårdsskolen i Vangede, hvor man bl.a. kan 
lave trugstader. Første aften er torsdag d. 1. oktober. 

 
Thomas Skall kunne fortælle, at han var blevet kontaktet af en engelsk 
social antropolog, som arbejder med menneskers forskellige relationer 
til bier i forskellige kulturer. 
Antropologen havde været i kontakt med Bybi og ville også have andre 
vinkler og anskuelser med på biavl. Så en opfordring til at lave sig 
interviewe i tidsrummet d. 9. oktober blev hermed givet videre. 
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Gert Wiberg Pedersen ville gerne have, at der blev indgivet et forslag til 
hovedbestyrelsen om at lave en kampagne, der har større fokus på brug 
af honning, også gerne lokal honning, i dagligdagen. 

 
Thomas sagde, at der allerede i dag er mulighed for at afsætte 
lokalhonning til Coop DK, og at han ville tage forslaget med til næste 
formandsmøde efter en behandling på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 
Mogens Hansen roste foreningen og takkede særligt Ulla og Viggo for 
det store arbejde, de har gjort i foreningen og den hjælp, de har givet 
ham og andre gennem alle årene. Han takkede de nyvalgte og håbede, at 
de vil kunne gøre det ligeså godt som de afgående 
bestyreIsesmedlemmer. 

 
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede Thomas for et godt 
møde. 

 
Herefter blev der budt på kaffe/te med dertil hørende hjemmebagte 
boller og foreningshonning. 

 
 
 
 Københavns Amts Biavlerforening Beretning 2015  
 
Vejret  
 
Vi skal begynde, som vi plejer, og indlede årets beretning med et lille 
afsnit om vejret. Det er jo trods alt meget betydende for, hvordan det går 
med vores biavl. 
  
DMI oplyser, at efteråret 2014 blev rekord varmt – Det er jo lidt underligt 
her, år efter år at kunne fremhæve den ene rekord efter den anden – men 
sådan er klimaet jo blevet. Det andet varmeste efterår siden 1874, normal 
nedbør og en smule færre solskinstimer end normalen.  
Vinteren blev våd og varm, men mest bemærkelsesværdigt var foråret: 
vådt, koldt og med underskud af solskin. Det kolde vejer fortsatte ind i 
juni. Men i de første dage af juli blev der budt på en landsdækkende var-
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mebølge og regionale hedebølger, og der blev målt temperaturer over 30° 
C flere steder i landet. Men allerede den 5. juli blev det regn igen. 
  
Der var nok en dag eller to i sommer, måske endda flere, der var 
fantastiske, men det er ikke solskin og varme, sommeren 2015 vil blive 
husket på, tværtimod:  
Sammenfattende, en kold sæson med et lavt udbytte. Det vil være mindet 
om denne sæson. 
  
Foreningen  
 
Igen i år har vi oplevet medlemsfremgang. 
  
Den positive medlemsudvikling har stået på siden 2009-2010, hvor vi gik 
frem fra 135 medlemmer i 2009 til 179 i 2010. Denne udvikling er fortsat, 
således at vi i de senere år har fået omkring 75 nye medlemmer om året, 
mens ca. 50 holder op igen. Altså en tilvækst på 25-30 medlemmer pr. år. 
  
I år er vi blevet 12% flere end året før, og vi er nu oppe på 317 
medlemmer. 278 af os er også medlem af Danmarks Biavlerforening. 
  
Igen i år er tallene fra de seneste år med i den trykte udgave af beretningen 
og viser udviklingen: 
 
Medlemsstatistik  
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Medlemmer 
pr. 1.august 

124 133 133 135 179 207 228 258 283 317 

Nye 16 21 14 13 52 50 69 76 73 78 
Aktivt 
udmeldte 

29 12 14 10 8 22 17 26 16 12 

Har ikke 
betalt 

      31 20 32 38 

Netto 
vækst/frafald 

-13 9 0 2 44 28 21 30 25 28 

Relativt i 
forhold til 
året før 

-9% 7% 0% 2% 33% 16% 10% 13% 10% 12% 
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 Begynderkurset  
 
Sidste år fornyede vi teorikurset på den måde, at vi fik Bitta Nielsen med 
som underviser, således at vi kunne kombinere Jesper Valentins viden om 
biernes anatomi og levevis og bigårdsdrift på landet med Bitta Nielsens 
perspektiv fra en lille by-bigård 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, og det at være 2 på holdet. Men trods dette har 
Jesper valgt at sige, at undervisningen i 2015 var hans sidste sæson – efter 
15 år bag katederet takkede Jesper af. 
 
Vi sagde Jesper et stort tak for den flotte indsats den sidste aften på kurset, 
men gentager denne tak i beretningen her.  
 
På en af stolene på kurset i vinter sad Morten Westy, der har sagt ja til at 
prøve kræfter med undervisningen sammen med Bitta til næste år. Vi tror, 
vi har et godt makkerskab der på undervisningssiden, og at de to vil kunne 
formidle den teoretiske viden om bier på bedste vis. Der var 61 på holdet, 
da vi begyndte i foråret, og på tilsvarende vis tegner det til, at vi også 
næste år får udsolgt på kursuspladserne. 
  
Skolebigårdene  
 
Igen i år har vi haft kursisterne fordelt på de 3 skolebigårde for den 
praktiske oplæring i, hvordan man holder bier.  
 
Viggo har som vanligt haft ansvaret for driften og undervisningen i 
skolebigården ved KVL, og Stein og Ammy tager sig på tilsvarende vis sig 
af skolebigården i Hvidovre. Annette Andersen har haft ansvaret for 
skolebigården i Ejby, og Erhard Nielsen varetog den praktiske 
undervisning i de 4 uger.  
 
I bestyrelsen vil vi fortsat meget gerne holde fast ved medlemsmøderne, så 
også os ”halv-erfarne” har et forum, hvor der er mulighed for at lære noget 
og vidensdele og erfaringsudveksle. Men det er vanskeligt at finde 
medlemmer, der kan og vil engagere sig i dette arbejde. Viggo har jo haft 
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opgaven på KVL i mange, mange år og har også sagt ja til at tage sig af 
kursisterne i de 4 uger, men medlemsaftenerne mv. i resten af sæsonen vil 
Viggo slippe fra næste sæson. Derfor satte vi en annonce i seneste nummer 
af bladet. 
 
Den har jeg fået nøjagtig nul reaktioner på.  
 
Jeg håber virkelig, den nye bestyrelse og resten af foreningen vil bakke op 
om dette arbejde, så vi sammen kan finde en måde at løfte opgaven på, for 
medlemsaftenerne er i virkeligheden kernen i vores forenings 
skolebigårdsarbejde og heldigvis populære, og sommeren igennem har vi 
et rimeligt fremmøde.  
 
Vi vil så gerne fortsætte det gode arbejde, men det er krævende (det gælder 
alle bigårdene) at stille en aften til rådighed for foreningen hver uge – uge 
efter uge foråret og sommeren igennem. Derfor må vi arbejde på nye 
modeller og dele arbejdet på flere hænder og hoveder og i øvrigt skære ned 
på antallet af bifamilier.  
 
Tilmeldingerne til næste års kursus kommer også i år ind allerede nu, og 
der er allerede 35 tilmeldte. Så igen i 2016 er der behov for at fordele 
kursisterne på alle 3 skolebigårde.  
 
I sidste årsberetningen fremhævede vi opgaven med at høste og slynge 
honningen fra skolebigårdene. I år synes vi, vi fandt en rigtig gode løsning 
ved at bede BYBI om at slynge for os. ByBi har samtidig købt en del af 
honningen fra KVL, og vi har fået løst opgaven på bedste vis. Desværre 
var der ikke så meget honning at hente lige på det tidspunkt i juli, hvor vi 
havde lavet den første aftale med ByBi om at skulle slynge, så vi måtte 
desværre aflyse den dag. Men vi havde heldigvis lidt til den anden 
slyngedag i midten af august. Vi har haft et godt samarbejde og håber, at vi 
kan gøre det samme i næste sæson.  
Vi plejer at udlevere oxalsyreblanding i den rigtige koncentration til 
behandling mod Varroa, Det har vi også gjort i år, og der er det Inger 
Nielsen og Bent Kofod, der har stået for at modtage bestillingerne, 
blandingen og udleveringen. Tak for det, og vi husker at sende mails til jer 
senest 15. november for den syre, vi kan hente den 21. hhv. 22. november. 



 VOKSTAVLEN 15 

  
Tak til jer der har gjort en mægtig indsats for undervisning, vedlige- 
holdelse og drift i skolebigårdene i denne sæson. 
 
Høsten  
 
I gode år har vi høstet op til 850 kg honning alene på KVL. I år havde vi 
på de to bigårde, Ejby og KVL, tilsammen 715 kg. Ved Landbohøjskolen 
blev det til 430 kg og i Ejby til bare 285 kg. 
 
Økonomien 
  
Foreningen har igen i år haft balance i økonomien, selvom vi ikke har haft 
så stor en høst. Vi har til gengæld haft mange medlemmer. 
  
Sidste år havde vi et regnskabsresultat, der gav os en formue på 62.600 kr., 
året før havde det været ca. 67.000 kr. I år er formuen på lige knap 65.000 
kr. Så det må jo siges at være et niveau på linje med de seneste års 
regnskaber. 
  
Lige i det ”øjeblik” vi aflagde regnskabet, den 31. august, var der ekstra 
38.800 kr. i kassen, fordi vi ikke havde fået bl.a. busregningen fra 
læsøturen. Det vil I kunne se på det regnskab, vi deler ud om lidt. 
  
Således har vi fortsat en sund økonomi i foreningen og kan fortsat holde 
kontingentet uændret på 55 kr.  
 
Det er da fantastisk, at man kan få så meget forening for så få penge: 
Hvordan kan det være? Jo det kan det, fordi vi er begunstiget af at have 
haft så mange frivillige kræfter i foreningen igen i det forgangne 
regnskabsår.  
Udover det i regnskabet nævnte, repræsenterer vores bigårde en kapital i 
form af bifamilier og materiel og en del honning – det plejer vi ikke at 
værdisætte, og det har vi heller ikke gjort i år. 
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Aktiviteter og arrangementer  
 
Det var 9. sæson for bisløjd i den forgangne vinter. Det var et godt hold, 
hvor kreativiteten var stor, og der blev produceret flere forskellige 
stadetyper. Der blev bygget 4 forskellige stadetyper. Udover de 
traditionelle trugstader blev der bygget et engelsk stade, et specialdesignet 
opstablingsstade og flere topbar hives. Så der var noget for en hver smag.  
 
Husflidsarbejde er vigtigt, der skal noget fra hånden, men det sociale 
samvær er også vigtigt. Det er helt klart, at man hygger sig med sine 
projekter og samværet med hinanden torsdag aften på skolen i Vangede, 
vinteren igennem.  
 
Vi er netop påbegyndt tiende sæson, stadig om torsdagen fra kl. 19 til 22 
og stadig på Bakkegårdsskolen i Vangede, og også som vi plejer med Poul 
Erik Andersen som holdleder (og Villy Kristiansen som kvalitetssikrende 
over-måle-kontrollør, holdleder-assistent og hyggeonkel). Igen i år vil der 
være en deltagerbetaling på 200 kr. til vedligeholdelse af værktøjet på 
skolen.  
 
Vintermøder  
 
Det blev til 6 interessante arrangementer i den forgangne vintersæson.  
Den 21. oktober 2014 fortalte Egon om at være ny biavler. Det var 
interessant at høre Egons fortælling om, hvad han synes havde været 
udfordrende ved at skulle omsætte den teoretiske lære til praktisk biavl i 
stader, som man jo lige pludselig er alene om at have ansvaret for. Senere 
samme aften fortalte Fatema Aboolcarim om bier i moderne kunst. Det var 
noget helt andet, end hvad vi plejer at høre om, men ikke mindre spænden-
de. 
 
Spændende var det også den 11. november 2014, hvor Otto Stenov fortalte 
om sit besøg på Sri Lanka, hvor det var lykkedes ham at få en guidet tur til 
flere biavlsprojekter i landet. Der var mange spændende fortællinger i 
Ottos beretning om turen til Sri Lanka. 
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Den 2. december 2014 havde vi ”traditionen tro” et julearrangement, hvor 
vi smagte os igennem medlemmernes faste og flydende honninger. Vi 
udpegede vindere i begge kategorier. Der var også flere forskellige mjød 
og kager på bordet. Igen i år fascineredes man af, hvor forskellig honning 
smager. Det er et meget populært arrangement, og jeg kan derfor godt 
røbe, at vi ikke tøver med at sætte det på programmet igen i år efter 
nogenlunde samme koncept.  
 
20. januar 2015 kom sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening Rune 
Havgaard Sørensen og fortalte om, hvad vi får for vores kontingent på 710 
kr. Det var et rigtig godt arrangement, hvor Rune fik lejlighed til at 
beskrive for os, hvad vores kontingent går til, og hvilket kæmpe arbejde 
for fremme af biavlen foreningen gør. Desværre var der ikke så mange, der 
fandt vej til foredraget, som man kunne have håbet – for emnet var bl.a. sat 
på programmet som et apropos til debatten her på generalforsamlingen for 
et par år siden, om kontingentet til DBF – sige, og det vil jeg sige, der kom 
masser af god information om arbejdet i DBF på bordet, og om hvad vores 
kontingent går til.  
 
Den 2. februar 2015 havde vi besøg af forskeren Claus Rasmussen, som 
fortalte om bier over en bred kam men ikke mindst om sine ophold i syd- 
og Mellemamerika, hvor han havde holdt brodløse bier. Det var ganske 
betagende og en god aften. Og fremmødet var godt den aften. Jeg tror – ud 
over at det var et spændende emne også, at det var så godt, fordi jeg nogle 
dage før arrangementet sendte en mail ud for at bringe det i erindring. Det 
virkede, og jeg tror, jeg vil benytte mig af samme taktik i den kommende 
sæson. Vi må nok erkende, at vi er mange, der har gavn af disse e-mails 
som husker os på, at der er møde i foreningen om nogle dage.  
 
Den 17. marts 2015 havde vi besøg af Asger Søgaard, der fortalte om de 
resultater, han har opnået i projektet "Biernes Fødegrundlag, CSI -pollen". 
Asger kom også lidt ind på problemet omkring en mulig konkurrence 
mellem honningbier og vilde bier og om reglerne for økologisk 
honningproduktion.  
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Sommerarrangementer  
 
Vi har talt om det i lang tid, i op mod et par år. I år blev det en realitet, og 
sommerturen var noget ud over det sædvanlige. Turen gik til Læsø for at 
besøge de brune bier, få historien og tage dem i øjesyn. I dagene 21. til 24. 
august fandt turen sted, og det blev heldigvis en tur, der på alle måder 
indfriede forventningerne.  
 
I bestyrelsen har vi haft mange overvejelser, og vi har blandt andet været 
spændte på, om turen kunne vinde den nødvendige opbakning. En tur så 
langt væk kræver noget ekstra, bl.a. overnatninger, mange måltider, bus og 
entrebilletter. Derfor blev turen også nødt til at koste noget. Heldigvis blev 
vores bekymringer fuldstændigt gjort til skamme. Vi var 40 afsted på 
turen, til sammenligning havde sommerturen i 2014, 42 deltagere, så der 
var absolut ikke mangel på opbakningen. 
  
Det var vores medlem Steen Svendsen, der havde tilrettelagt turen, og vi 
kunne ikke have ønsket os bedre guide. Vi blev indkvarteret på 
vandrehjemmet i Vesterø Havn på prisoverkommelige værelser, med en 
passende standard. Vi fik udmærket kost og logi, vi kunne heller ikke have 
ønsket os bedre selskab eller bedre vejr, for den sags skyld.  
 
Det var som nævnt en sommertur ud over det sædvanlige, og en tur vi vil 
leve højt på længe. Vi vil med glæde mindes besøget hos de brune bier og 
den meget interessante historie om dem, som vi fik under besøget i 
skovhytten hos Carl-Johan Junge og Bjørn Johansen.  
 
Vokstavlen 
  
Vi holder fortsat fast ved, at Vokstavlen skal udkomme som fysisk 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. 
Men måske er tiden ved at være til, at vi også her tænker nyt. Det kunne 
være en mulighed at supplere det trykte blad med en udgave, der blev 
sendt ud via mail. Vi har i hvert fald – som allerede nævnt - erfaret, at 
mailkommunikation giver en god effekt som kommunikationen med 
medlemmerne, når det gælder vinterarrangementerne. I forbindelse med de 
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sidste par arrangementer i vinterens program sendte jeg en mail ud om 
arrangementet kort tid før, det blev afholdt. Det kunne uden tvivl aflæses i 
deltagerantallet. Så det er en vej, vi fortsat vil gå af, og måske overføre til 
bladet. Det ligger jo allerede elektronisk på hjemmesiden. 
  
Hjemmesiden er også et godt medie til kontakten til medlemmerne og ikke 
mindst de kommende medlemmer. Hjemmesiden undergår fortsat en 
udvikling og opdateres ofte, takket være Morten Westy. 
  
Bier i Københavns Kommune  
 
Jeg var til møde med Danmarks Biavlerforening, ByBi og Københavns 
Kommunes Center for Miljøbeskyttelse. Kommunens biologer er 
bekymrede for, at der sker en uhensigtsmæssig konkurrence mellem 
honningbier og de vilde bier i kommunens naturområder, herunder særligt 
på Amager Fælled.  
 
Jeg må indrømme at jeg kan have min tvivl om hvorvidt der er 
videnskabeligt belæg for en sådan antagelse. 
Det fornam jeg, at fx Asger Søgaard også har, men kommunen har 
besluttet, at der ikke må stilles bistader op direkte på Fælleden. Det er kun 
her restriktionen gælder, ikke andre steder i kommunens natur- eller 
parkområder. Det er heller ikke en restriktion, der gælder haver og andre 
grønne arealer omkring Fælleden. Desuagtet den måske lidt usikre evidens 
for beslutningen valgte vi nok alle, såvel ByBI som DBF og undertegnede, 
det standpunkt, at vi alle ønsker bierne – vilde som ”tamme” det godt og 
derfor ikke egentlig havde noget at indvende mod tiltaget. Tværtimod, 
biavl kan dække alle bier. 
  
Jeg synes, spørgsmålet om konkurrencen mellem honningbier og vilde bier 
er et spændende emne og glæder mig til at høre, hvad Yoko Dupont vil 
sige til den sag, når hun i den kommende vinter er på programmet og 
kommer og fortæller os om vilde bier. Hun har lovet også at komme lidt 
ind på dette konkurrenceaspekt. 
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Bipesten 
  
Sidste år blev vi lidt forskrækkede over bipest i vores område. Året endte 
med, at der var 9 tilfælde af pest i vores område. Jeg har talt med Sven 
Branner op til denne generalforsamling. I år har der været 4 tilfælde. Et i 
Tåstrup, i en bigård der også var ramt sidste år. Et i Albertslund, i en 
bigård der ligger meget tæt på en bigård, der var ramt sidste år, og 2 i 
Brønshøj, hvor der var flyttet en aflægger fra en bigård der var ramt sidste 
år til en ny bigård. Så det er jo en halvering af antallene i forhold til sidste 
år. Tilmed er de tilfælde, vi har set, ret godt forklarede, siger Sven. Så nu 
handler det om, at der i de bigårde, der også var ramt sidste år, får ryddet 
ordentligt op. Og får gjort noget radikalt i forhold til at få stoppet smitten. 
  
Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på det hensigtsmæssige i at lade 
jeres bigårde registrere i Bigårds-registreret CBR. Jeg ved, at Sven 
Branner gør et kæmpe arbejde for at varetage sit hverv som biinspektør på 
bedste vis. Det er meget lettere for Sven at varetage det korrekt, når vi er 
registrerede. Vi kan som forening hjælpe Sven med adresser på biavlere, 
men hvor biavleren bor, siger nødvendigvis ikke noget om, hvor bi-
gårdene ligger. Hvis de ligger i nærheden af smittede familier, er det 
vigtigt, at de bliver gennemgået. Hvis de er registreret, kan systemet selv 
finde dem der ligger i farezonen og advare ejeren og give Sven besked, så 
derfor bør alle bigårde registreres. Man kan sige, at det i denne situation 
tillige er en beskyttelse og en fordel for os selv, at vi får undersøgt vores 
bigårde og vores nabobigårde. Så derfor. Lad jer nu registrere. Und-
skyldningen med at systemet er svært er ikke nær så god, som den har 
været. Det er ikke verdens nemmeste system, men for langt de fleste vil 
det være en overkommelig opgave. 
  
Visioner og mission 
  
Vi konkluderede i sidste års beretning, at vi i bestyrelsen er meget 
optagede af at uddanne nye biavlere og at give de ”gamle” biavlere fora, 
hvor man kan mødes og opnå et fællesskab. Et fælleskab, hvor vi kan 
diskutere teori og øve praktiske færdigheder.  
 
Vi stillede bl.a. disse vigtige punkter op:  
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 At vi sikrer den teoretiske og praktisk uddannelse – hvilket   
involverer flere undervisere.  
 At vi strukturerer undervisningsarbejdet i skolebigårdene, så det er 
muligt at trække på flere undervisningsresurser.  
 At vi sikrer fremtiden for vores skolebigårde.  

 
De nævnte forhold har ikke ændret sig i det forgangne år. Men det er klart 
områder, som kalder på initiativer, der kan bringe flere medlemmer i spil i 
forhold for at få løftet disse opgaver. Det er nogle af de drøftelser, den nye 
bestyrelse må i gang med at drøfte – lige så snart den er trådt til.  
 
Vi står jo nu overfor den udfordring, at 3 medlemmer af den nuværende 
bestyrelse træder tilbage. Det er Morten Westy, Ulla Fogt og Viggo Jessen. 
De har alle gjort en stor indsats og et stort arbejde i for foreningen. 
Heldigvis vil alle 3 fortsætte en tid endnu. Morten med at være webmaster 
på vores hjemmeside, Ulla med at være redaktør af vores blad Vokstavlen, 
og Viggo vil tage sig tilmeldingerne fra kursisterne og af deres praktiske 
oplæring på KVL. Men vi står overfor store udfordringer med at få 
inddraget ikke mindst de ny medlemmer. Så der er nok at tage fat på for 
den nye bestyrelse.  
 
Men vi er jo nu også over 300 medlemmer, så vi burde have et potentiale 
for at kunne skaffe ny kræfter. 
 
Bestyrelsen i 2015  
 
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 bestyrelsesmøder.  
Udover disse møder er vi meget ofte i kontakt via telefon og e-mail om 
behandling af mangeartede små og store sager.  
 
København 29. september 2015  
Thomas Skall 
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Regnskab
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Tirsdag d. 1. 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. Skulle 
nogen have en flaske velbrygget mjød stående så tag endelig den med 
også. Håber, vi som altid får en rigtig hyggelig aften. Alle er velkomne.  
                                                  
Annette Andersen 

 

Brune Bier på Læsø 
 

Vi blev godt modtaget af de fredelige brune bier. Trækbierne var dog ude i 
lyngområderne for at samle pollen og nektar i den korte sæson, som kun 
varer tre uger. Et hårdt arbejde, der giver knap 20 kg lynghonning per 
stade.  Arbejdet er ikke ufarligt for bierne – især biulven, en gravehveps, er 
udbredt i lyngområderne.  
Dette bi-besøg var højdepunktet på KABF’s 4-dages Sommertur til Læsø i 
dagene 21.-24. august. Vi var gæster hos Læsø Biavlerforening i 
Skovhytten ved Storedal. Efter et levende foredrag af Carl-Johan Junge, 
åbnede Bjørn Johansen for trugstaderne, og vi fik svar på mange 
spørgsmål. Bjørn er mangeårig primus motor i arbejdet med bevarelsen af 
den brune bi. Den østlige del af Læsø er parringsområde forbeholdt den 
brune bi for at sikre det genetiske materiale til fremtidigt avlsarbejde.  
Læsø bød på mange andre store naturoplevelser. Inden besøget hos bierne 
så vi Saltsyderiet og hørte om historien og teknikken bag saltsydning. 
Efterfølgende kørte vi med guide ud over rønnerne, hvor der er en 
spændende flora. Næstformanden Poul Erik afslørede ligesom andre 
deltagere en utrolig viden om flora og fauna: myrer, kødædende planter, 
porse til snaps, osv. 
Et besøg næste dag på Museumsgården med ålegræstag blev en levende 
oplevelse takket være guiden Lili Jepsen, der lige har udgivet en bog om 
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gårdens sidste beboer Sine Krogbæk. Gården er ikke ændret, siden hun 
blev født for netop 150 år siden. 
Om eftermiddagen kunne vi vælge mellem en hård vandretur i det 
enestående klitlandskab Danzigmann mod nordøst eller et blødt besøg i 
Læsø Uldstue – sidstnævnte endte alligevel med en lang vandretur!  
Vi boede 3 nætter på Læsø Vandrehjem i gode værelser, morgenbuffet, 
selvsmurt madpakke og fælles aftensmad.  
En aften efter solnedgang underholdt en af turdeltagerne, forfatteren Lars-
Henrik Olsen, om Læsø i den nordiske mytologi. Den sidste aften fik vi en 
rigtig flot solnedgang, hvorefter Hirsholmenes fyr dukkede op mod nord: 3 
blink og derefter pause. Begge aftener blev det sociale samvær fremmet af 
vin og øl, som formanden Thomas Skall tryllede frem. 
Under hele turen var der en rigtig positiv stemning mellem deltagerne, der 
omfattede alle voksne aldersgrupper og ligelig kønsfordeling - ikke som 
jeg frygtede kun gamle bedstefædre.  Turens leder Steen Svendsen, der har 
mange års erfaring med at arrangere ture i Dansk Vandrelaug, startede 
hver dag med fællessang i bussen, hvor Hans fra Haslev Turistkørsel sad 
bag rattet. Steen sørgede for perfekte rammer og havde håndplukket de 
guider, der levende og vidende underholdt os de forskellige steder.  
På udturen besøgte vi Lille Vildmose, der af FN er udnævnt til Ramsar 
vådområde. Efter et foredrag i centret kørte og gik vi med naturvejleder 
rundt i Vildmosen og Muldbjerge, sidstnævnte med kaffepause og en unik 
udsigt over Kattegat. En stort område vil næste år blive omdannet til en ny 
sø, så fuglelivet bliver endnu rigere. Vi var ikke så heldige, at vi så havørn 
eller kongeørn, der ellers færdes i området, men der var rigeligt med andre 
naturoplevelser i det enestående naturområde.   
Vejret var sommerens bedste, tre dage med vindstille og masser af sol 
uden at varmen var trykkende. Da vi sidste morgen kørte ombord på 
færgen til hjemturen, begyndte det at regne. Men da vi kom til Mols 
Bjerge og spiste madpakken på Trehøje, var det igen tørvejr og tid til 
endnu en vandretur i bakkerne. Hurtigfærgen fra Århus til Odden bragte de 
40 deltagere tilbage til Sjælland, godt sammenrystede og rige på 
naturoplevelser. Som nyt medlem ærgrer det mig, at jeg spildte så mange 
år af mit liv, før jeg blev biavler. 
    
Villy Bæk Iversen 
 



 VOKSTAVLEN 25 

 

 

 
Øverst fortæller Carl Johan Junge om den brune bi. Derefter viser Bjørn 
Johansen bierne frem. Tredje billede er kaffepause på Muldbjerge ved 
Lille Vildmose. Nederst gør Rønnerbussen et ophold for at studere sjældne 
planter, og på sidste billeder fejres en veloverstået vandretur i klitterne 
mod nordøst på Læsø. 
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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 

E-mail 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 Niels på 
niels.b.max@gmail.com eller Morten på mortenwesty@gmail.com. Du 
kan også benytte linket på hjemmesiden vokstavlen.dk.  
Tak for hjælpen. 
 

Husk kontingent 
 

Kontingent for 2016 er 55 kr. til KABF og 710 til DBF. I alt 765.  
DBF sender girokort til de medlemmer, der både er DBF- og KABF-
medlemmer. Herefter kan man tilmelde sig til betalingsservice. 
  
Er man alene medlem af KABF, bedes man indbetale kontingentet til 
foreningens bankkonto. Danske Bank: registreringsnummer, 4424, 
kontonummer: 0006021158  inden 1. december 2015. 
 
 
 

Kontingent til KABF's Voksklub 
 

Enkelte har endnu ikke indbetalt kontingent for 2016 - kr. 25,-. Fristen er 
31/12 2015. 
Har man ikke mulighed for at aflægge kassereren et besøg for at erlægge 
beløbet, kan man benytte banken - Nordea 6264 263 547 .  

 
På gensyn  - Stein Pedersen, kasserer.  

 
 

 
 
 
 

mailto:niels.b.max@gmail.com�
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STADEPLADSEN 
 

(Husk, at bifamilier skal synes af en kyndig biavler ved flytning. Se evt. 
mere på biavl.dk under love)  
__________________________________________________________ 
 
Honningglas kan også købes i det kommende år. 
450 g med gyldent låg 2,75 kr. & cellepræg 3,75 kr. 
2 stk. trugstader 12/10 nye sælges. 
2 stk. tappernøjestader ikke nye, men god kvalitet. 
En del rammer med bøsninger og tråd, nogle  med voks. 
Et godt tilbud. 
Til hjemtransport af glas, medbring  kasse. Øvrige, ring om pris. 
 
Mail: arne.kaj.moos@gmail.com 
Arne Moos Vojensvej 23 2610 Rødovre 
Mobile Pay  Tlf.  27 42 68 08    Tlf. 36 41 61 03 
__________________________________________________________________ 
 

HONNING  SÆLGES. 
Honning fra land eller by , høstet september ’15. Flydende eller rørt, klar til tapning. 
Spande med 5 eller 25 kg. 
Landhonning(kløver) høstet sommer ’14, lettere krystalliseret, velegnet til bryg. 
Spande á 5 kg. 
Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte. Frydhs@email.dk 
__________________________________________________________________ 

 
 

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 

mailto:arne.kaj.moos@gmail.com�
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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         Tlf. 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 
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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 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,

