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Praktiske oplysninger
Referater fra bestyrelsesmøder
Efter medlemmernes ønske er referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger lagt ud på
hjemmesiden www.vokstavlen.dk, under fanen ‘Vokstavlen’.
Da dette kun er for medlemmer, er siden beskyttet med et brugernavn og en adgangskode, som er
følgende:
Brugernavn: kabf Adgangskode: medlem

Medlemsoplysninger
I KABF ønsker vi at opdatere medlemsoplysningerne, så er du flyttet, har fået nyt telefonnummer
eller ny emailadresse, så kontakt Niels på niels.b.max@gmail.com. Du kan også benytte linket på
medlemssiden på biavl.dk.
Tak for hjælpen.
Husk kontingent
Kontingent for 2018 er 80 kr. til KABF og 710 kr. til DBF. I alt 790 kr.
DBF sørger for automatisk opkrævning, hvis man både er DBF-medlem og KABF-medlem og
tilmeldt betalingsservice.
Er man alene medlem af KABF, bedes man indbetale kontingentet til foreningens bankkonto:
Danske Bank: registreringsnummer 4424, kontonummer 0006021158.
Vokstavlen
KABF’s medlemsblad udkommer 4 gange årligt. Kontakt Ulla Fogt på ulla.fogt@gmail.com.
Deadlines: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober.
Lokalforening
Hvidovre Biavlerforening (HBiF)
Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 77 46 77.
Mødeadresser:
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU SCIENCE,
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. 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.
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
E-mail: peder@riis-hedegaard.dk.
Tlf. 22 80 23 06
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Adresser og telefonnumre:
KABF’s bestyrelse
Formand:
Thomas Skall, Philip de Langes Allé 7A st. tv.,
1435 København K
E-mail: thomas@skall.dk
Tlf. 26 12 25 02

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

Kasserer:
Niels Bülow Max, Slusevej 47, 2300 København S
E-mail: niels.b.max@gmail.com
Tlf. 30 29 40 85

Sekretær:
Kristin Marie Lassen, Hellebækgade 35 st. tv., 2200 København N
E-mail: kristin_lassen@yahoo.dk
Tlf. 61 99 83 51

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

Suppleant:
Ole Iversen, Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby
E-mail: oi@znapit.com
Tlf.: 31 34 14 00
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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.

November
Husk at bestille oxalsyre. Se oplysninger under møder i skolebigårdene.
Tirsdag d. 14/11 kl. 19.30. Asger Søgaard fra DBF kommer og fortæller
om sortshonningprojektet, som løb af stablen denne sommer. Derudover
fortæller Asger om nyeste viden om forholdet mellem vilde bier og
honningbien.

December
Tirsdag d. 5/12 kl. 19.30 afholder vi det traditionelle julemøde, hvor du
kan få bedømt smagen på dine honninger af dine biavlskollegaer. Vi
drikker kaffe, mjød mm. og spiser deltagernes hjemmebagte kager. I det
hele taget julehygger vi.

Januar
Tirsdag d. 23/1 kl. 19.30 kommer Lars og Zofuz fra Solens hjerte på Fyn
og fortæller om deres biavl, og om hvordan man bliver verdensmester i
honning….igen.

4

VOKSTAVLEN

Februar
Tirsdag d. 27/2 kl. 1930. Vi får besøg af Helle Theodorsen, som vil
fortælle om sit arbejde med dronningeavl.

Marts
Endeligt program kommer senere.

Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2017
Søndag d. 26/11 kl. 10.00 Varroabehandling.
Udlevering af oxalsyre.
Medlemmerne kan få udleveret oxalsyre til
deres bifamilier (max. 10).
Bestil senest søndag 19. november.
Brug Doodle via linket på Vokstavlens
hjemmeside eller send en mail med navn og
antal familier til inger@humleby.dk.

Møder i skolebigården i Ejby 2017
Lørdag d. 25/11 kl. 10.00 Varroabehandling.
Udlevering af oxalsyre.
Medlemmerne kan få udleveret oxalsyre til
deres bifamilier (max. 10).
Bestil senest søndag 19. november.
Brug Doodle via linket på Vokstavlens
hjemmeside eller send en mail med navn og
antal familier til bent.kofod@mail.dk.
Varroabehandling
KABF vil fra i år følge DBF's anbefaling om varroabehandling, således, at der i august anvendes
myresyre i stedet for oxalsyre. I november anvendes uændret oxalsyre.
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Formandens hjørne
KABF holdt generalforsamling den 27. september 2017.
På grund af ferie var jeg ikke selv til stede, så det var næstformand Poul
Erik Andersen, der afgav beretning.
Poul Erik var på valg, ligesom Niels Max Bülov, Egon Christensen og
Michael Schaumburg var det. Poul Erik, Niels og Egon ville gerne vælges
igen og blev det. Michael ønskede ikke genvalg. Som suppleant blev Ole
Iversen valgt i stedet.
Der var ikke mødt så mange, som der plejer til generalforsamlingen, men
som jeg forstår, var det alligevel en god generalforsamling med gode
diskussioner.
Jeg forstår, at et af de emner, der blev diskuteret, var længden af
beretningen og muligheden for at udlevere den på tryk inden
generalforsamlingen og i stedet nøjes med et kort referat af beretningen på
selve generalforsamlingen. Det er selvfølgelig en mulighed, men jeg er
bare bange for, at det vil gøre incitamentet til at deltage i selve
generalforsamlingen svagere, Det, synes jeg, vil være synd for muligheden
for at diskutere det, bestyrelsen prioriterer og ikke prioriterer, så den ide
synes jeg ikke så godt om. Jeg synes også, at det er vigtigt med en
fyldestgørende beretning, der, så godt det lader sig gøre, dokumenterer
foreningens virke.
Men døm selv. Beretningen så vel som referatet er optrykt i dette blad.
Vi har fået vinterarrangementerne i sæsonen 2017/2018 på plads til og
med februar 2018. Den 10. oktober 2017 havde vi besøg af Laila Hodel,
der viste sin film fra 2004: Biernes by og en lille film om dronningeavl
med Helle Theodorsen fra 2009.
Vi havde en meget fin aften, hvor vi udover filmene – der begge er af høj
kvalitet og med mange unikke optagelser – fik lidt historie om, hvordan
filmene var blevet til.
Resten af sæsonens program finder I under rubrikken ”kryds i kalenderen”,
men det kommer også her:
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Tirsdag den 14. november 2017 kommer Asgar Søgaard fra DBF og
fortæller om sortshonningprojektet, som løb af stablen denne sommer.
Derudover vil Asgar fortælle om nyeste viden om forholdet mellem vilde
bier og honningbien.
Tirsdag den 5. december 2017 afholder vi det traditionelle julemøde,
hvor vi kan få vores honning bedømt på smag og konsistens. Dommerne er
de tilstedeværende, men altså rigtige eksperter, idet det er vores
biavlerkollegaer. Vi drikker kaffe, mjød m.m. og spiser deltagernes
hjemmebagte kager. I det hele taget julehygger vi.
Tirsdag den 23. januar 2018 Kommer Lars Fischer og Zofuz Knudsen fra
Solens hjerte på Fyn og fortæller om deres biavl, og om hvordan man
bliver verdensmester i honning – og det endda flere gange.
Tirsdag den 27. februar 2018 får vi besøg af Helle Theodorsen, der
fortæller om sit arbejde med dronningeavl.
I bestyrelsen arbejder vi på at lave en forårstur a la den, vi havde sidste år
til Bihuset og Stevnfortet. Vi planlægger efter, at det bliver enten lørdag
den 10. eller den 17. marts 2018. Programmet vil blive et stærkt bi-tema
kombineret med en frokost og et besøg af mere kulturel art.
Det er snart tid til kontingentopkrævning.
Husk, at vi på generalforsamlingen vedtog en kontingentstigning, så
kontingentet nu er på 80 kr. Alle KABF-medlemmer, som også er
medlemmer af Danmarks Biavler Forening, vil enten blive opkrævet
automatisk via betalingsservice eller modtager et indbetalingskort til
betaling af begge foreningskontingenter (710+80 kr.)
Er I kun medlemmer af KABF, bedes I selv sørge for at indbetale 80 kr. til
foreningens bankkonto reg.nr. 4424 konto 0006021158 inden den 1.
december 2017.
Vi skal også huske, at oxalsyre til varroabekæmpelse skal bestilles inden
den 19. november 2017. Også her kan I se mere i rubrikken ”kryds i
kalenderen”, enten her i bladet eller på hjemmesiden.
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Afhentning af oxalsyren sker enten på KVL eller i Ejby hhv. den 25. og
26. november 2016.
Den 25. november holder vi i øvrigt arbejdsdag. Når vi har behandlet
skolebigårdens bier, rydder vi op, lodder rammer og renser magasiner til
næste sæson. Bestyrelsen sørger for, at der er lidt frokost til deltagerne.
Det er jo materiel til næste års brug i begge skolebigårde, så hvis du kun
plejer at komme i den ved KVL, var her måske en lejlighed for at se,
hvordan bigården i Ejby ser ud. Alle er meget velkomne i Ejby den 25.
november kl. 10.00.
Thomas Skall

Referat af KABF’s ordinære generalforsamling onsdag d. 27.
september 2017 kl. 19.30.
På adressen:
Hvidovre Medborgerhus Café
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Villy Kristiansen som 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 (Niels Bülow Max, modtager genvalg).
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Egon Lund Christensen, modtager genvalg).
• Suppleant for 1 år (Michael Schaumburg, modtager ikke genvalg).
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy,
modtager begge genvalg).
7. Eventuelt.
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Der var 25 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen.
Mødet startede med, at vi sang ”Septembers himmel er så blå”.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Villy Kristiansen som dirigent, og Villy blev
enstemmigt valgt. Villy startede med at konstatere, at generalforsamlingen
var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og at forsamlingen var
beslutningsdygtig. Villy gav herefter ordet til næstformanden (da
formanden var forhindret i at deltage).
2. Beretning
Næstformand Poul Erik Andersen fremlagde beretningen, og efter hvert
afsnit kunne forsamlingen kommentere.
Sommerens arrangementer:
Poul Erik fortalte om CPH Garden. Vi solgte honning i 360 g flasker til 50
kr. Inger Nielsen kommenterede, at hun var der som gæst og syntes, det
var dejligt, at biavlen blev præsenteret. Der blev rejst den kritik, at
adgangsbilletten var for dyr.
KABF har været med til Naturens dag i Ejby gennem lige så mange år,
som vi har haft skolebigården der.
Poul Erik fortalte om turen til Heino Christiansen og hans forretning
Bihuset, hvor ca. 44 medlemmer deltog og nød godt af Heinos kæmpe
kagebord.
Sommerens samtaleemne:
Poul Erik tilføjede, at neonikotinoider også bruges til andre ting end
bejdsning af raps. Ammi fortalte, at hun også havde set
underskriftsindsamlingen, men at Danmarks Naturfredningsforening
kræver telefonnummer og skriver, at de vil kontakte folk.
Varroabehandling:
Snak om at der er få varroamider i år. Kristin Lassen fortalte, at i
skolebigården på Science var der meget få (under 50 pr. familie), men at i
en bigård på Amager var der mellem 200-1.800 varroamider pr. bifamilie.
Jonathan Edwards fortalte også, at nogle af hans familier havde meget få,
og andre havde mange varroamider.
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Ole Iversen fortalte, at en anden biavlerforening havde droppet at bruge
myresyre pga. usikkerhed. Kristin spurgte til hvilken usikkerhed, og Ole
har efterfølgende oplyst, at det var en misforståelse. Der blev spurgt ind til
hvad der sker med de familier, som ikke behandles. Ammi svarede, at de
dør. Morten Westy kommenterede, at oxalsyre skal bruges, når bierne
sidder i klynge. Jonathan fortalte, at han har været biavler i 28 år og han
har aldrig mistet en familie pga. varroamider. Jonathan fortalte, at oxalsyre
ikke dræber mider bag celleforseglingen.
Afsnit om Vokstavlen:
Villy kommenterede, at i paragraf 14 står der, at varsling af
generalforsamling skal ske per post, så det er måske et problem i forhold
til vedtægterne, hvis vi dropper det fysiske blad.
Inger opfordrede bestyrelsen til at være på forkant med situationen og få
gjort klar til en vedtægtsændring, så paragraf 14 også dækker e-mail.
Bipest:
Snak om at blive registreret i CBR. Man skal selv gøre det. Inspektøren
bruger også de gamle flytteattester, men med CBR er det så meget
nemmere for inspektøren at finde de vigtige bigårde og få dem synet.
Spørgsmål om man bliver registreret hos CBR, hvis man har udfyldt
DBF’s spørgeskema, men det gør man ikke.
Poul Erik foreslog, at vi hjælper medlemmer med at blive registreret i
CBR til medlemsaftener.
Apimondia:
Jonathan kommenterede, at DK har en rigtig god behandling af
varroamider i sammenligning med andre lande. Et foredrag fra
KABF/DBF om DBF’s strategi vedr. varroabehandling til Apimondia
kunne være godt.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab
Regnskab og budget blev delt ud til de fremmødte. Villy foreslog, at
regnskabet og dets status blev taget for sig og budgettet for sig, hvilket
blev godkendt.
Kassereren, Niels Bülow Max, gennemgik regnskabet og fortalte, at der
mod sædvane ikke var blevet ført indtægter for honningsalget i juni/juli.
Der kom spørgsmål fra salen om hvor meget der burde have været
indtægtsført i juni/juli. Niels svarede ca. 6-7000 kr.
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Ammi spurgte, hvorfor Bybi slynger vores honning. Bestyrelsesmedlem
Egon Lund Christensen svarede, at erfaringen er, at det er bestyrelsen plus
Tordenskjolds soldater, som slynger honning, og at det er derfor, at vi får
hjælp af Bybi. Poul Erik fortalte, at Bybi tager 3-4 kr. per kilo honning.
Hvis vi leverer 100 rammer á ca. 2 kg, så slynger Bybi de 200 kg og tager
ca. 800 kr. for det. Man skal sælge halvdelen til Bybi, hvis de slynger for
én. Den halvdel man sælger, får man 30 kr. plus moms for.
Jonathan: Hvad sker der med rammevask? Niels: Rammerne køres til
Heino i Bihuset.
Egon fortalte om, at Bybi slynger honningen, og at vi beholder en del af
den og sælger resten til Bybi. Der er et par hjælpere, som kører tavlerne på
Thomas’ trailer til Bihuset og senere henter dem igen.
Kan regnskab og status godkendes: Ja.
Budget: Niels gennemgik budgettet, og Inger spurgte, om det afspejler
forslaget om en kontingentforhøjelse, men det gjorde det ikke. Inger
syntes, at det lyder som en god idé med en mindre kontingentforhøjelse
mod at købe nyt udstyr. Egon: Vi skal overveje vores økonomi. Det lyder
forkert, at vi bruger alle kontingentmidlerne til medlemsbladet. Vi er ikke
færdige i bestyrelsen med at diskutere kontingentets størrelse og de goder,
som vi kunne tænke os, hvis vi fik flere penge ind. Fra salen kom et ønske
om, at man af regnskabet kunne se, hvor meget der kommer ind, og hvor
meget der bruges. Som det er, er det et nettoregnskab, som ikke giver
mange informationer, så det er svært for medlemmerne at komme med
gode idéer. Poul Erik: På sidste bestyrelsesmøde talte vi også om, at vi
gerne vil have mere gennemsigtelighed i regnskabet. Ammi: Regnskabet
har set sådan ud, inden Viggo overtog det. Ole foreslog at skabe et
overskud på f.eks. 10.000 kr. Egon: Det lyder fint, men bestyrelsen er ikke
nået dertil endnu. Ole: Udfordringen er, at et fast budget, som er godkendt
af generalforsamlingen, låser bestyrelsen, så vi ikke kan købe f.eks.
bidragter. Leif Stark: Budgettet er en hensigtserklæring.
Budgettet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Morten Westy fremlagde selv sit forslag: At kontingentet hæves fra 55 kr.
til 80 kr. Der har ikke været kontingentstigning siden jeg (Morten, red.)
startede, mens alt andet er steget i pris. Der er snak om, at forskelligt
udstyr trænger til udskiftning. Der er planer om at gå ned i antal bifamilier,
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så indtægter fra honning bliver nok mindre. Nogle bemærkninger? Ammi:
Hvad sparer vi op til? Tommy Nordberg Henriksen: Det er rettidig omhu,
at vi har pengene til, når der sker noget. Stein: Kontingentet på 55 kr. var
fra dengang, vi havde 100 medlemmer. Nu har vi næsten 400 medlemmer,
så der burde ikke være brug for en stigning. Inger: Forslaget er i tråd med
idéerne om nyt materiel. Morten: Godt med lidt kapital til, når
Tordenskjolds soldater ikke stiller op. Poul Erik: Det er i gode tider, at
man skal lægge til side til de dårlige tider. Det er en opsparing. Stein:
Hvad skal vi bruge et slyngerum til, når vi ikke vil slynge. Poul Erik: Vi
ved ikke, hvad I gør i Hvidovre, men vi tror, at det vil være godt med et
slyngerum til medlemmerne. Ammi: I må ikke skyde med spredehagl.
Kontakt de rette medlemmer og bed om lidt hjælp. Morten: Vi har prøvet
tidligere at gå direkte til folk og bedt om hjælp, men der kom ingen. De
nye medlemmer har tit spurgt ang. slyngerum - måske går de sammen.
Mogens Hansen: Det fungerer super godt, at medlemmerne er med til at
passe bierne på KVL. Tommy: Slyngning af honning i Ejby er et problem
pga. strøm og vandforhold samt, at der er egne bier og fuldtidsjob. Vi har
en forening med over 300 medlemmer, og vi har ikke engang et
medlemslokale. Jørgen: Det giver ikke mening at betale ekstra til noget, vi
ikke ved, hvad er. Inger: Budgettet er ikke klart, men tillid til at
bestyrelsen sætter nye ting i gang for pengene. Morten: Vi taler kun om 25
kr. Når budgettet er i nul, så er der ikke udviklingsmuligheder. Egon
runder af: Det er godt, at der bliver stillet sådan et forslag. Bestyrelsen er
ikke klar endnu. Vi har brug for at formulere en god vision for foreningen
og diskutere, hvad vi skal bruge pengene på. Vi skal have en god plan. Vi
kan ikke gøre alle tilfredse, men vi skal finde en mellemløsning, men det
tager lidt tid. Vi vil diskutere videre i bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget med 14 stemmer for, 1 imod, og 10 hverken for
eller imod.
5. Valg til bestyrelsen
Poul Erik, Niels og Egon genvalgt med klapsalver. Michael ønsker ikke
genvalg. Ingen forslag fra salen. Bestyrelsen har foreslået, at Ole Iversen
indtræder i bestyrelsen. Ole blev valgt med klapsalver.
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Leif Stark og Morten Westy blev begge genvalgt med klapsalver.
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7. Eventuelt
Poul Erik: Et forsigtigt spørgsmål. Skal forslag ikke sendes ud til
medlemmerne? Ole: Nej. Der står i vedtægterne, at forslag blot skal være
formanden i hænde senest to uger inden. Ole: Bestyrelsen bør kigge
vedtægterne igennem og modernisere dem. Villy: Det kan ikke skade at
kigge på dem. Ammi: Jeg har forberedt mig lidt og læst sidste års
beretning. Jeg har ikke bagt boller, men så havde jeg tid til at læse
beretningen. Sidste år kommenterede jeg (Ammi, red.), at medlemmer,
som ikke er med i DBF, skal kunne være med i KABF. Tak for at det nu er
tydeligt. Ang. vedtægter, så bør det slettes det med, at protokollen skal
fremvises en time før. Man kan jo se referaterne på nettet. Poul Erik: ang.
Danmarks Naturfredningsforening og underskriftsindsamling så ville vi i
bestyrelsen gerne have, at DBF gik mere ind i dette. Der er en
undersøgelse i gang om fødevarer og pesticider. Vi ved ikke, hvor
historien ender, men det er måske derfor, at DBF ikke selv laver en
underskriftsindsamling. Morten spurgte til kaffe, og Poul Erik takkede
dirigenten og hævede generalforsamlingen.

Poul Erik Andersen
Næstformand

Kristin Marie Lassen
Referent

Villy Kristiansen
Dirigent

Københavns Amts Biavlerforenings Beretning 2017
Vejret
Sammenfattende om sæsonen de sidste år har vi konkluderet, at det var en
kolde sæsoner med lavt udbytte. Vi håbede på, at det ville blive bedre i år,
men det har jo også været koldt i 2017. Der er dog – i hvert fald – i
skolebigårdene på Landbohøjskolen og i Ejby kommet lidt mere honning i
hus end i 2016.
DMI skriver om efteråret 2016, at det var rimelig lunt, meget tørt og med
mange solskinstimer. Vinteren var varmere og tørrere og pænt med sol.
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Foråret var - gennemsnitligt over alle 3 forårsmåneder - også varmere, men
det var vådere end normalt, og i april var det koldt. Så bierne havde svært
ved at komme i gang i år. Det synes jeg, biåret har båret præg af. Det
dårlige forårsvejr sammen med det faktum at bidødeligheden var over
normalen, gjorde, at det så lidt sort ud for biavlen i Danmark i foråret
2017.
Foreningen
På 10. år er foreningen vokset.
Den meget 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 nettotilvækst på ca. 30
medlemmer pr. år.
I år er vi blevet 10% flere end året før, og vi er nu oppe på 378
medlemmer. 326 af os er også medlem af Danmarks Biavlerforening.
Som I plejer at kunne, vil I kunne studere tallene fra de seneste 10 år i den
trykte udgave af beretningen.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Medlemmer pr 1. august
133 135 179 207 228 258 283 317 344 378
Nye
14
13
52
50
69
76
73
78
79
77
Aktivt udmeldte
17
26
16
12
15
22
14
10
8
22
Har ikke betalt
31
20
32
38
37
21
Netto tilvækst/frafald
0
3
44
28
21
30
25
28
27
34
Relativt i forhold til året før
7%
2% 33% 16% 10% 13% 10% 12%
9% 10%

Begynderkurset
Bitta Nielsen og Morten Westy var igen i år kræfterne bag
teoriundervisningen i foråret 2017. Det er blevet et meget strømlinet
kursus med meget fin systematik, fine PowerPoints og sikre undervisere.
Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra kursisterne.
Der var fyldt helt op med 60 på holdet, da vi begyndte i foråret. Det bliver
der også til næste år. Der plejer på nuværende tidspunkt stadig at være
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pladser på næste års hold. Men i år er der endnu mere tryk på, end der har
været de foregående år. Det er en udvikling, vi har set bygge sig op over
de foregående år, men nu er det accelereret. Faktisk har vi i skrivende
stund 72 på listen til næste års kursus. Det er en udvikling, vi bliver nødt
til at forholde os til i bestyrelsen, og det vil da også blive et punkt på næste
bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse.
Skolebigårdene
Vi har som vanligt haft kursisterne fordelt på de 3 skolebigårde for den
praktiske oplæring i, hvordan man holder bier.
Stein og Ammy har taget sig af skolebigården i Hvidovre, og det har de
gjort, som de plejer hele sæsonen igennem. Jeg har ikke været ude at
besøge Hvidovre Skolebigård i år, men ved at der hygges om deltagerne
med kaffe bagefter.
Hvad angår undervisningen i praktik i skolebigårdene på KVL og i Ejby,
har det i år været Kristin og Erhard, der har stået for den sammen. De har
kørt parløb sådan, at de begge har været til stede i begge bigårde. h.h.v. om
tirsdagen på KVL og om onsdagen i Ejby. Det har fungeret rigtig godt.
Med hensyn til medlemsaftnerne: I KVL og Ejby konstaterede vi for nogle
år siden, at vi ikke kunne etablere en løsning med én bigårdsleder
sommeren igennem, og har derfor måttet gå nye veje.
Bestyrelsen har efter subjektive skøn udvalgt en gruppe af foreningens
medlemmer og inviterede gruppen til et møde på KVL for at beskrive og
få tilslutning til en ny måde at varetage arbejdet i bigårdene på. På mødet
fik vi ved fælles hjælp drøftet og fastlagt et koncept og udarbejdet en
”fremmødeplan”, ligesom vi fik skemalagt sommerens gang i
skolebigården. Den nye løsning betyder, at funktionen som bigårdsleder på
medlemsaftenerne har været varetaget af 3 medlemmer. 3 bigårdsledere,
som har kunnet støtte hinanden. I princippet altså en, der havde været med
de 2 sidste gange og som nu havde sidste møde, en der var med til mødet
sidste gang og også deltager på det kommende møde, og en ny som også
møder de næste 2 gange.
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Vi fortsatte i 2017 med nogenlunde den same gruppe, justerede lidt og
samledes igen til et planlægningsmøde i foråret. I bestyrelsen synes vi, det
fungerede godt i begge skolebigårdene før sommerferien, men på KVL har
det i sommerferien og i tiden efter, været lidt tyndt med fremmødet.
Hvorimod det i Ejby fungerer rigtig godt efter vores mening. Årsagen til,
at det halter lidt på KVL, er måske, at der fortsat er for mange bifamilier at
passe. Det er altså et must, at vi får det antal justeret ned, men vi kunne
måske også nok bruge et lidt større fremmøde og lidt flere bigårdsledere.
Det er et af de områder, der fortsat er en udfordring for bestyrelsen, og
som giver indhold på bestyrelsesmøderne.
Jeg kan også lige annoncere, at vi den 27. november arrangerer en
arbejdsdag, som vi gjorde det sidste år. Vi skal have loddet voks i rammer
til næste sæson, renset magasiner mv. Mere herom i den omtalte mail.
Høsten og 172 kg i Ejby. I alt blev det til 642 kg. – Det er måske ikke helt
skidt. Det er i hvert fald mange honningmadder.
Som kursisterne har gjort det gennem mange år, har de været til slyngedag
hos Viggo og Ulla i begyndelsen af juni. Derud over har vi kørt tavlerne til
BYBI, som har slynget for os, og de har også købt det meste af honningen.
Vi har solgt en del i forbindelse med CPH Garden, og vi har solgt lidt til
medlemmer, og så har vi en solgt noget under ”Naturens Dag” i Ejby, og
endelig har vi en lille rest fra KVL, som vi skal have rørt og gemt væk til
gaver og ”bistikkelse” og sådan noget.
Jeg vil gerne kunne give foredragsholdere et par glas, og det er heller
ingen skade til at have lidt til fx de rare betjente, der udleverer
parkeringsbilletter på KVL.
Økonomien
Foreningen har igen i år haft balance i økonomien, selvom vi ikke har haft
så stor en høst de senere år. Det har vi, fordi udgifterne er små, og fordi vi
har mange medlemmer.
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I år har vi haft et lille underskud på ca. 3.000 kr., men vi mangler også
indtægter fra honningsalget til ByBi, fordi jeg har været lidt sendrægtige i
at få afregningen på plads, inden regnskabsåret sluttede.
Vi har nogenlunde det samme i banken, som vi har haft de senere år – ca
63.000 kr. på bogen. Så vores likvide kapital er uændret i forhold til de
seneste års regnskaber. Danske Bank har samlet foreningers økonomi i en
afdeling i Køge. Vi kunne ikke længere set fordelen i at have flere konti, så
vi har samlet dem under et i en konto, det gør det lettere i dagligdagen for
kasseren. Samtidig har vi oprettet en MobilPay konto, så vi kan modtage
betalinger direkte – når vi fx deltager i sådan nogen arrangementer, som vi
har gjort det i år: CPH Garden, eller Naturens dag i Ejby.
Der er stillet forslag om at hæve kontingentet en lille smule. Det mener
bestyrelsen nok kunne være hensigtsmæssigt i forhold til, at der er meget
gl. udstyr, der trænger til fornyelse i skolebigården. Vi kunne fx godt
trænge til nogle nye dragter/slør i skolebigårdene
Jeg synes fortsat, vi får rigtig meget forening for meget få penge: og vi må
stedse huske på, at det får vi også kun, fordi vi har den store forening
Danmarks Biavlerforening i ryggen til at varetage det overordnede arbejde
omkring biavlen, markedsføring, strategiplanlægning og forskning. Vi får
også meget for vores penge, fordi vores lokalforening er begunstiget af at
have haft så mange frivillige kræfter, der igen og igen bidrager til
fællesskabet. Tak for indsatsen i det forgangne regnskabsår.
Udover det i regnskabet nævnte, repræsenterer vores bigårde en kapital i
form af bifamilier og materiel – det har vi ikke værdisat, hvilket vi heller
ikke plejer at gøre.
Aktiviteter og arrangementer
Det var 11. sæson for bisløjd i den forgangne vinter. Det var også et godt
og stort hold denne vinter, og kreativiteten var stor. Der blev produceret
mange trugstader og en del observationsstader. Der er nogle fine billeder i
maj-nummeret af vores blad, hvor vinterens hold hygger sig ved det
obligatoriske kaffebord.
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Poul Erik Andersen har som den utrættelige holdleder annonceret den 12.
sæson og afklaret med Gentofte Kommune, at det stadig kan foregå om
torsdagen fra kl. 19 til 22 på Bakkegårdsskolen.
Indledningsvist fortalte jeg, at høsten i år blev lidt bedre end i 2016, men
der er stadig langt til de gode år, hvor vi har vi høstet over et ton honning i
bigårdene på KVL og i Ejby. Sidste år fik vi lige knap 300 kg og i Ejby
godt 150 kg. Helt nøjagtigt 448,4 kg i alt. I år fik vi 470 kg på
Frederiksberg
Vintermøder
Det blev til 6 interessante arrangementer i den forgangne vintersæson.
Den 11. oktober 2016 havde vi besøg af Mads Petersen fra mjødbryggeriet
– og havde en meget fin aften, hvor vi hørte om deres succes med
ingefærmjød m.v. og fik smagsprøver på firmaets prisbelønnede mjød.
Mandag den 14. november 2016 kom Preben Eriksen fra Herning og
fortalte om bier på mønter og i øvrigt om bier anvendt som symboler på
aktivt virke mv. Det var en sjov aften med mange fine ting. Herunder også
oplysninger om, at vores forening måske er lidt ældre, end vi ved af. ……
Tirsdag den 6. december 2016 holdt vi vores traditionelle julearrangement,
hvor vi, som vi har haft det i en del år, havde lejlighed til få vore honning
bedømt af vores biavler-venner fra foreningen og samtidig lejlighed til at
smage og dømme alle de mange forskellige honninger, vi producerer i
foreningen. Der var også en del, der havde taget mjød med, og der var
rigtig mange dejlige kager. Det var ren julehygge!
Tirsdag den 10. januar 2017 fortalte Lise Verup om sine oplevelser i
forbindelse med det at være ny biavler. Det handlede om erfaringer ved at
skulle omsætte viden fra begynderkursets teori- og praktikdel til
handlinger i egen bigård. Det var underholdende at høre på Lise. I
forlængelse af Lises foredrag, havde Poul Erik Andersen lavet en Quiz.
Uha, det var en alvorlig Quiz, med spørgsmål til binørder. Vi fik fundet
nogle stykker blandt deltagerne.
Tirsdag den 7. februar 2017 havde vi besøg af Bettina Woller,
erhvervsbiavler, materielforhandler mv fra Fjenneslev på Vestsjælland.
Bettina (honningpigen.dk) fortalte om sin virksomhed og sin driftform, der
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naturligvis er præget af, at man ikke kan bruge så meget tid pr stade, som
os andre hobbyavlere – spændende var det.
Lørdag den 11. marts 2017 havde vi arrangeret en bustur til det
Sydøstsjællandske. Vi kørt først mod Bihuset i Tappernøje for at se,
hvordan vaskeriet, vokssmeltning og fremstilling af vokstavler fungerer.
Vi blev budt velkommen hos Heino Christiansen med en fantastiks kringle
og kaffe, hvorefter vi var rundt at kigge og fik lejlighed til at handle. Det
var meget interessant, og vi fik mange spændende oplysninger om den
gode danske voks. Efter besøget kørte vi til restaurant La Mer på Fakse
Ladeplads og fik en dejlig frokost. Bagefter gik turen videre til
Stevnsfortet. Vi havde alletiders tur og blev i øvrigt begunstiget af måske
den eneste rigtig gode forårsdag i mange uger.
Sommerens arrangementer
Københavns Amts Biavlerforening havde fornøjelsen af at være inviteret
som deltager i den meget stort af Haveselskabet anlagte udstilling i
Valbyparken fra den 21. til 25. maj, CPH Garden 2017. Det var en meget
velbesøgt udstilling med mere end 22.000 besøgende. Vi stod der alle
dagene og fortalte om at holde bier i haven, og hvor vi nu ellers har bier i
København. Det var en fin stand, vi havde. Vores deltagelse blev støttet af
DBF, og vi fik uddelt meget informationsmateriale og solgt en del
honning. TV2 fri dækkede hele arrangementet, og jeg blev da også
interviewet til et indslag på et par minutter, et indslag der blev sendt på
den for mange af os meget hemmelige kanal – jeg så det selv den
efterfølgende lørdag aften tyve minutter i ti. Det er meningen,
arrangementet skal gentages hvert andet år, men jeg håber da, at det får lidt
bedre markedsføring, så andre end Haveselskabets medlemmer og TV2
fri’s seere får nys om arrangementet.
Den 19. august 2017 havde nogle af de deltagere, der ofte er med i
skolebigården i Ejby arrangeret en høstfest. Det blev en meget hyggelig
fejring af, at høsten nu var i hus. Mens nogle tog honning fra, blev der rejst
et telt og tændt op i grillen. Vi hyggede os meget i hinandens selskab med
grillmad og salat og hjemmebagte kager. Det var et meget prisværdigt
initiativ, hvor vi hyggede os. Også ved dette arrangement blev vi forskånet
for regn.
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Sommerens samtaleemne
Jeg tror, det var den 19. maj, at DBF sendte en pressemeddelelse ud om, at
bidødeligheden i vinteren 2016/2017 havde været over det sædvanlige.
Den havde været på 19% mod den gennemsnitlige de sidste 30 år på lige
knap 12. Og at nu ville DBF overvåge en række parametre for at kunne
komme tættere på årsagen.
Det kunne bl.a. være varroabehandling, biernes fødegrundlag og pesticider
m.m., specielt neoniktinoider. Det var en pressemeddelelse der blev grebet
af mange aviser, og det har således været et af de hotte emner hver gang,
man har været i en sammenhæng, hvor man har fortalt om bier. Man kan
mærke, at det er en bekymring, der rammer rigtig mange mennesker.
Senere på sommeren er der skrevet en del om de neonikotenoider, som
Danmark ikke længere forbyder, og som bruges til bejdsning af raps. Det
er – så vidt jeg kan bedømme noget rigtig skidt – derfor har jeg også været
inde på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside og skrevet under
på, at jeg synes, de omtalte gifte skal forbydes. Det fremgår af flere opslag
fra DBF’s side, at man også der, er meget bekymrede for de omtalte
produkter. Jeg synes godt, vi fra bestyrelsens side kan opfordre jer alle til
at skrive under på, at vi ønsker et forbud mod de produkter, man så
sigende kalder bidræbere. Det er let at finde siden, hvor man skriver under,
hvis man bruger nogle af ovennævnte søgeord: Neonikotenoider,
Danmarks Naturfredningsforening eller bidræber.dk.
Varroabehandling
Bestyrelsen har valgt at prioritere informationen om varroabekæmpelse og
følge DBF’ anbefalinger nøje. Derfor havde vi i den sidste weekend i
august, hvor vi også udleverer færdigblandet oxalsyre, arrangeret
information om, hvordan man kan behandler med myresyre. Kristin
Lassen og Poul Erik Andersen fortalte meget grundigt og fint om 5-6
forskellige metoder til behandling og demonstrede på staderne i hhv. Ejby
og på KVL, hvordan man behandler med fri myresyre, med krämer-plader
og med 2 forskellige nassenheider fordampere.
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Vi har nu talt miderne op i Ejby og har set det interessante, at der på
nuværende tidspunkt ikke ser ud til at være så mange mider. Ingen af de 8
indskudsbakker, vi havde sat under staderne, havde over 50 mider. Det er
jo meget tilfredsstillende. I øvrigt er det et resultat, som flere af os har set
ligeså i vores egne bigårde.
Jeg skal nok sende en mail ud senere på året, men kan da lige minde alle
på, at til en fuld varroabehandling hører jo en oxalsyre behandling senere
på året. I kan som vanligt bestille færdigblandet oxalsyre til max 10
familier gennem foreningen ved at give besked til syreblanderne senest
den 19. november. Se hvordan i bladet.
Vokstavlen
Vokstavlen som fysisk blad holder vi fortsat fast i, og vi holder fast i at
lade det udkomme 4 gange årligt, så vi har lidt på papir om vores egne
aktiviteter. Ulla Fogt har også i året, der er gået, været den ihærdige
redaktør, der får sat bladet op og sendt det til trykning.
Vi kan ikke komme uden om at trykning og udsendelse af bladet er en
bekostelig affære. Det er faktisk hele vores kontingent, der går til bladet.
Hjemmesiden er et godt medie til kontakten til – måske især kommende
medlemmer.
Bipesten
Der var nogle få tilfælde af bipest i vores område i det tidlige forår. I
forbindelse med denne beretnings tilblivelse har jeg spurgt biinspektøren
Sven Branner om en status. Han siger, at det blev ved det. Der har ikke
været flere tilfælde dem i foråret.
Det er jo glædeligt at høre, og vi tror på, det bare var et par tilfælde, der
havde tilknytning til dem sidste år.
Når bipesten nu er i fokus, vil jeg i øvrigt ikke undlade at gentage
opfordringen om at lade sig registrere i det centrale Bigårdsregister. Sven
fortalte sidste år, at efter hans skøn, er kun godt halvdelen af os registreret
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i CBR. Det er jo hjælp til selvhjælp, at biinspektøren kan finde de bigårde,
der i en given situation ligger i farezonen. Alle bigårde bør registreres.
Så derfor, hvis du ikke allerede er registreret. Gør det nu. Systemet er for
nyligt endnu engang opdateret, hvilket har gjort det lidt lettere at lade sig
registrere. Så prøv igen.

Apimondia
Danmarks Biavlerforening har sammen med Wonderfull Copenhagen lagt
billet ind på at få Apimondia til København i 2021. Apimondia er
biavlernes verdensudstilling. Den finder sted hvert andet år. I år er det i
Istanbul og i 2019 bliver den afholdt i Montreal. Udstillingen finder sted i
disse dage og Danmark/København er jo i konkurrence med andre lande
og byer om at få udstillingen dertil. Egon og jeg har været med til møde og
på vegne af vores forening givet tilsagn om at ville være med. Hvordan, vi
skal bidrage, er slet ikke lagt fast, det kan være alt fra at vise bigårde frem
til at stå i stande, der sælger biprodukter, til at have biavlere boende eller
hvad det nu bliver til…….. dersom det bliver København, der vinder.
Bestyrelsen håber, I er med på at ville støtte op om arrangementet - hvor
det forventes ca. 20.000 biavlere fra hele verden.
Afsluttende
Vi konkluderede for et nogle år siden i bestyrelsen, at en af
hovedopgaverne med vores forening er at uddanne nye biavlere samt at
give de ”gamle” biavlere et forum, hvor man kan mødes og opnå et
fællesskab. Et fællesskab, hvor vi kan diskutere teori og øve praktiske
færdigheder.
Vi stillede bl.a. disse vigtige punkter op:
• At vi sikrer den teoretiske og praktiske 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.
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De nævnte forhold har ikke ændret sig i det forgangne år. Det er og bliver
vores hovedopgave, og det er klart der, vi bruger de fleste af vores
resurser, og det er områder, som kalder på initiativer, der kan bringe flere
medlemmer i spil i forhold for at få løftet disse opgaver. Det er rigtig
dejligt at mærke, at det også er noget af det, vi kan i foreningen. Det er
ikke svært at finde folk til at stille op, hverken til opgaver af praktisk art
eller hjælp, når fx en TV- kanal eller et andet medie ønsker at komme i
kontakt med biavlere, der vil vise frem, eller når skoleklasser, kunstnere
eller studerende ønsker at komme tæt på bierne. Tak til alle, der har
bidraget.
Til denne generalforsamling står vi med den udfordring at Michael
Schaumburg har valgt ikke at genopstille. Vi siger tak til Michael for den
indsats, han har ydet.
Tak til jer, der har gjort en mægtig indsats for undervisning, afholdelse af
medlemsaftner, græsslåning, oxalsyreblanding, indkøb, vedligeholdelse og
drift og pasning i skolebigårdene i denne sæson.
Bestyrelsen i beretningsåret
Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Thomas Skall (formand), Poul
Erik Andersen (næstformand), Niels Max Bülov (kasserer), Kristin Lassen
(sekretær), Egon Christensen og Michael Schaumburg (suppleant).
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder.
Udover disse møder er vi meget ofte i kontakt via telefon og e-mail om
behandling af mangeartede små og store sager.
København 27. september 2017
Thomas Skall
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Kontingent til KABF's Voksklub.
HUSK kontingent til KABF's Voksklub kr. 25,- inden 31/12.
Konto i Nordea: 2131-6264263547
(gerne lidt før (før jul måske?) så det kommer med i bankopgørelsen)
Man må gerne komme forbi kassereren og betale kontant, hvis man bor i
nærheden.

Foto taget af Ammi Stein Pedersen
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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 450 g . rundt med guldlåg, plast. kr. 2,75 stk.
Medbring kasse til transport.
Rammer 12/10 sælges nye 10 kr. --- gode brugte rammer
12/10 5 kr. stk. med bøsninger & tråd.

Arne Moos Vojensvej 23
2610 Rødovre
Ved Hvidovre Station

Mobile Pay Tlf. 27 42 68 08
E-mail: 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.
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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.
Roberto Esteban Kastrup, Vigerslevvej 208, 1. th., 2500 Valby.
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg.
Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S.

Tlf. 23 49 98 76
Tlf. 51 76 77 00
Tlf. 41 39 30 52
Tlf. 40 17 99 09

Bisygdomsinspektører:
Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden mands bier,
skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør.

Område 01 (postnummer 1000-2699 og 2770-2799):
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby.
e-mail: sven.branner@mail.dk.

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

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

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

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

Tlf. 61 86 24 08

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

Tlf. 49 70 30 71

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

Tlf. 48 18 80 95

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

Tlf. 20 23 60 76

Varroainstruktører:
Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område.
Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, jonathan.edwards@privat.dk .

VOKSTAVLEN

Tlf. 43 62 35 14
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VOKSTAVLEN

Thomas Skall
Philip de Langes Allé
7 A st. tv.,
1435 København K

