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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 

 

 

 

 

 

http://www.vokstavlen.dk/
mailto:niels.b.max@gmail.com
mailto:peder@riis-hedegaard.dk
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Adresser og telefonnumre: 

KABF’s bestyrelse 

 

Formand: 

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

1435 København K  tlf. 26 12 25 02 

E-mail: thomas@skall.dk 

Tlf. 26 12 25 02 

 

Næstformand: 

Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte       tlf. 39 69 85 58 

E-mail: frydhs@email.dk 

Tlf. 39 69 85 58 

 

Kasserer: 

Niels Bülow Max, Slusevej 47, 2300 København S  tlf. 30 29 40 85 

E-mail: niels.b.max@gmail.com 

Tlf. 30 29 40 85 

 

Sekretær: 

Kristin Marie Lassen, Kongshvilebakken 30, 2800 Kgs. Lyngby 

E-mail: kristin_lassen@yahoo.dk 

Tlf. 61 99 83 51 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Egon Lund Christensen, Tagensvej 252, 2.th., 2400 København NV  tlf. 20 81 47 14 

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. 

 

Februar 
 

Tirsdag d. 27/2 kl. 19.30. Vi får besøg af Helle Theodorsen, som vil 

fortælle om sit arbejde med dronningeavl. 

 

Marts 
 

Lørdag 17/3. Foreningsudflugt til Sorø. Se s. 9  

 

Mandag 19/3 kl. 19.00. Hvidovre Biavlerforenings generalforsamling på 

Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1 (ved Hvidovre Kirke), 2650 

Hvidovre. Se s. 10 
 

Mandag d. 19/3 kl. 19.45 KABF’s Voksklub holder ordinær 

generalforsamling på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1 (ved Hvidovre 

Kirke), 2650 Hvidovre. Se s. 11 

 

Maj 

 
Uge 20 KABF’s Voksklub. 

Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 20. 

 

Mandag d. 14/5 mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 KABF’s Voksklub. 

Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til Bihuset ved 

HBiF’s Bigård, Byvej 98, Avedøre. 

 

http://www.vokstavlen.dk/
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August 

 
Lørdag d. 25. august. Sommertur til Nordfyn. Sæt kryds i kalenderen. 

 

 

 

Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2018 
      

 

Søndag d. 18/2 kl. 10.00 Rense bund i opstablingsstadet.   

     

Søndag d. 8/4 kl. 10.00    Eftersyn og forårsrengøring i trugstaderne, 

hvis vejret tillader det.  

 

Søndag d. 29/4 kl. 10.00 Måske første udvidelse. 

 

Tirsdag d. 8/5 kl.19.00 Første aftenmøde. Herefter hver tirsdag aften. 

Dronetavler sættes i. 

 

Tirsdag d. 10/7 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning. 

 

Søndag d. 15/7 kl.10.00 Honningfratagning. 

 

Tirsdag d. 7/8 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning/sidste 

aftenmøde. 

 

Søndag d. 12/8 kl. 10.00 Honningfratagning og fodring.  

 

 

Søndag d. 19/8 kl. 10.00 Varroabehandling og fodring. 

 

Søndag d. 25/11 kl.10.00 Varroabehandling. 
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Møder i skolebigården i Ejby 2018 

 

Lørdag d. 17/2 kl. 10.00 Rense bunde i opstablingsstader. 

 

Lørdag d. 1/4 kl. 10.00 Eftersyn og forårsrengøring i trugstaderne, 

hvis vejret tillader det. Desuden skal 

magasinerne rengøres. 

 

Lørdag d. 28/4 kl. 10.00 Måske første udvidelse. 

 

Onsdag d. 9/5 kl. 19.00 Første aftenmøde. Herefter hver onsdag 

aften.Dronetavler sættes i. 

 

Onsdag d. 11/7 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning. 

 

Lørdag d. 14/7 kl. 10.00 Honningfratagning. 

 

Onsdag d. 8/8 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning/sidste 

aftenmøde. 

 

Lørdag d. 11/8 kl. 10.00 Honningfratagning og fodring. 

 

Lørdag d. 18/8 kl. 10.00 Varroabehandling og fodring. 

 

Lørdag d. 24/11 kl. 10.00 Varroabehandling. 

 

 

Møder i skolebigården i Hvidovre 2018 

 

Åbent hus i Hvidovre Bigård 2018: Mandage kl. 19.00 i Maj, juni og 

juli. NB! 1. gang mandag d. 30. april.  
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Formandens hjørne 

 

Godt Nytår,  

 

Det er godt nok en lille måned siden, vi skiftede årstal, og modefarven for 

dronninger skiftede fra gul til rød.  

 

Der er ved at være et nyt hold klar til begynderkurset 2018. I år har vi 75 

kursister på holdet. Vi har sammen med Tårnby-Bi arrangeret en udvidelse 

med 15 pladser. Det har vi gjort på den måde, at vi har udvidet teoriholdet 

på KVL med de 15 kursister, der så kommer i praktik i Tårnby-Bi’s nye 

skolebigård i Kastrup. Det har været dejligt at kunne imødekomme flere 

kursister i år. Jeg hørte på DBF-formandsmødet i oktober, at søgningen til 

biavlen på landsplan er lidt stagnerende, men det kan man altså ikke 

mærke i Købehavnsområdet. Der har aldrig været så meget pres på som 

nu, der er allerede venteliste til 2019-kurset. Vi byder de mange nye 

biavlere velkomne. 

 

I 2016 og 2017 tilrettelagde vi medlemsaftnerne på KVL og i Ejby – efter 

kursets afslutning – på den måde, at der altid er 3 erfarne biavlere til stede 

til at sikre aftenens program. Det er gået godt, der har ikke været 

aflysninger. Vi regner med at holde åbent sæsonen igennem i begge de 

nævnte bigårde i 2018 efter samme model.  

 

Denne sæsons vinterarrangementerne i auditoriet på KVL har været rigtig 

spændende (det plejer de nu også at være). Vi lagde ud i oktober med et 

besøg af Laila Hodell, der fortalte om tilblivelsen af filmen Biernes By, og 

så så vi filmen. Vi så også en lille film om dronningeavler Helle 

Theodorsen. Det var meget aktuelt, da hun jo kommer og fortæller på 

vintermødet i februar. I november var Asger Søgård på programmet. Asger 

fortalte om sortshonningprojektet og om nyeste viden om konkurrencen 

mellem honningbier og vilde bier.  

I december var der det traditionelle julemøde, hvor vi som vanligt kårede 

de bedste flydende og faste honninger og uddelte præmier, drak kaffe og 

spiste kage – og i det hele taget julehyggede for fuld skrue. 

Forleden aften var det Lars Fischer og Zofuz Knudsen fra Solens Hjerte. 

De fortalte om, hvordan man laver verdens bedste honning. De illustrerede 
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sukkermolekyler og fortalte meget om honningbehandling – et meget godt 

besøgt arrangement – en meget inspirerende aften.  

 

I næste måned, den 27. har vi som nævnt besøg af dronningeavler Helle 

Theodorsen. 

 

Endelig planlægger vi en forårstur den 17. marts. En udflugt med blandt 

andet formiddagsbesøg hos Danmarks Biavlerforening i Sorø. Herefter 

kører vi ud og spiser frokost, inden turen går til Sorø Kunstmuseum. Så 

sæt et kryds i kalenderen. Se s. 9.  

 

Plejer du at få mails fra mig forud for vores vintermøder, har vi din 

mailadresse, hvis ikke - så gå ind på medlemssiden på biavl.dk og sæt den 

ind, eller ret den, eller send en mail til niels.b.max@gmail.com med 

oplysning om din mailadresse. Hvis du alligevel er inde på biavl.dk, så sæt 

også gerne dit telefonnummer på din profil. 

  

I maj-nummeret af vokstavlen, skrev vi lidt om voks og voksklubber, og 

jeg lovede at vende tilbage senere med lidt information om, hvordan 

voksklubber fungerer. Jeg havde imidlertid svedt ud, at vi allerede i 2013 

bad voksklubformændene om sammen at skrive lidt om emnet. Indlægget 

fra den gang er genoptrykt andet steds i bladet. Det eneste, jeg tænker at 

tilføje, er, at det ideelle tidspunkt – hvis man ikke ”bare” vil være med i 

materialforhandlerens grønne pulje og ønsker at melde sig ind i en 

voksklub - er inden man får sin første bifamilie. 

 

Har I set, at der er biavlskonference den 3.-4. marts, samtidig med kurset 

for yngre biavlere? Vi er nogle stykker, der allerede har meldt os til 

konferencen. Det har været rigtig gode arrangementer de sidste år, som 

kun kan anbefales, ligesom de, der har været på kurset for yngre biavlere, 

roser det. 

 

Jeg skal også lige nå at have med, at vi lørdag den 25. august arrangerer en 

sommertur til Nordfyn - nærmere herom senere, men reserver dagen 

allerede nu. 

 

Thomas Skall 

mailto:niels.b.max@gmail.com
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Foreningsudflugt til Sorø lørdag 17. marts 2018 

 
 

KABF afvikler som sæsonens sidste vinterarrangement en lørdagsudflugt 

til Sorø d. 17. marts. Indbudte er medlemmer med ledsagere og børn, og 

begynderkursets deltagere er særligt velkomne.  

På turen besøger vi Danmarks Biavlerforening, hvor foreningen viser 

frem, fortæller om sit virke og om de mange fordele, et medlemskab af 

DBF indebærer. Vi nyder kage og kaffe, præsenteres for etikettrykkeriet 

og får lejlighed til at stille forslag og spørgsmål til foreningen.  

 

Efter DBF begiver vi os et par km sydpå ned i Sorø By, hvor frokost 

venter.  

 

Efter frokost besøger vi sammen Sorø Kunstmuseum 

(www.sorokunstmuseum.dk). 

 

Programmet for dagen er: 

 

08.25  Mødetid på P-pladsen på Sjælør station. Check-in. 

 

08.35  Afgang fra Sjælør Station mod DBF, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. 

 

09.30-11.30 Besøg hos DBF. Sekretariatsleder Rune Sørensen er vært. 

 

12.00-13.30 Frokost i Sorø By. Nærmere om spisested tilgår. Foreningen 

betaler frokosten ekskl. drikkevarer for sine medlemmer, mens ledsagere 

og børn betaler af egen lomme. 

 

13.45-1600  Besøg på Sorø Kunstmuseum. De af os, der på museet bliver 

mætte af indtryk, kan tage en gåtur i det nærliggende Sorø Akademis have, 

hvori også Sorø Klosterkirke ligger. Såvel haven som kirken er åbne med 

fri entré. 

 

16.05 præcis afgang mod Sjælør St., hvortil vi ankommer kl. ca. 17.  

   

http://www.sorokunstmuseum.dk/
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Ang. transport: Bestyrelsen håber på et solidt fremmøde. Til de første 50 

tilmeldte arrangeres fælles transport i bus, medens yderligere tilmeldte 

fordeles til samkørsel i egne personvogne. Er der ikke 50 tilmeldte ved 

tilmeldingsfristen udløb søndag 4. marts, aflyses bussen, og turen søges 

gennemført ved samkørsel i egne personvogne. 

 

Prisen for at deltage er for voksne kr. 250 og for børn kr. 100. Beløbet 

dækker transport Sjælør St – Sorø tur/retur, besøg hos DBF, entré til Sorø 

Kunstmuseum og for KABF-medlemmer tillige frokost ekskl. drikkevarer. 

Betaling kontant på dagen undervejs i bussen. Bindende tilmelding snarest 

og senest søndag 4. marts på email til frydhs@email.dk til næstformand 

Poul Erik Andersen. Oplys ved tilmeldingen samtlige deltageres navn og 

adresse, samt for børn alder.  

 

Vel mødt til Udflugt!  

Bestyrelsen. 

 

 

 

 

   

                                  Hvidovre Biavlerforening 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018. 

 

Mandag d. 19.  marts kl. 19.00 på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1, 

(ved Hvidovre Kirke), 2650 Hvidovre.  

 

Dagsorden:                   

1) Valg af dirigent 

2) Beretning 

3) Regnskab 

4) Indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen 

5) Valg 

6) Fremtidige aktiviteter 

7) Eventuelt 

mailto:frydhs@email.dk
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                                   KABF’s VOKSKLUB 

 
 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KABFs Voksklub 

mandag den 19. marts 2018, kl. 19.45 på Rytterskolen,  

Hvidovre Kirkeplads 1, (ved Hvidovre Kirke), 2650 Hvidovre. 

 

Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent 

2.   Beretning 

3.   Regnskab 

4.   Indkomne forslag 

5.   Fastsættelse af kontingent 

6.   Valg af bestyrelse, samt revisor 

7.   Eventuelt 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i 

hænde senest, mandag den 5. marts 2018. 

 

Jonathan Edwards (voksklubbens formand) 
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KABFs Voksklub. Forårssmeltning 2018 
 

 

Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 20. 

 

Opsamling af tavler og voks foregår ved HBiF’s bigård på Byvej 98, 

Avedøre, mandag d. 14. maj 2018 mellem kl.19.00 og kl.20.00. 

 

Se på Bihusets hjemmeside eller se YouTube `Sådan pakker dine  rammer 

til Bihuset: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z2W4OgBiPc 

 

Husk! Der skal være vandfast navneseddel både indvendig og udvendig 

med navn, adresse og KABF voksklubmedlemsnummer. 

 

Jonathan Edwards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z2W4OgBiPc
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Julemødet 
 

Villy Bæk Iversen har taget disse fotos fra julemødet 
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Vinderne af de to kategorier fra honningsmagningen. 
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Fotos fra det velbesøgte møde d. 23. januar med Lars og Zofuz fra Solens hjerte 

taget af villy Bæk Iversen. 
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Voksklubber og deres formål 
 

 

Voksklubber findes rundt om i landet og bliver brugt af mange biavlere, 

men hvad er egentlig formålet med disse klubber? 

Denne lille artikel har til formål at afdække, hvorfor vi har voksklubber. 

 

Langt de fleste biavlere i Danmark er hobbybiavlere, som ikke har biavl 

som andet formål end en hobby, som navnet siger. 

 

For disse biavlere er hovedformålet at have det hyggeligt med biavlen, 

samtidigt med at der kommer et dejligt sødt produkt ud af det. 

 

Til gengæld skal dette søde produkt være rent, og noget man kan give sine 

børn og børnebørn med sindsro. 

 

Vi hobbybiavler bruger ikke pesticider i vores biavl. Sådan er det, set med 

øjnene fra denne artikels forfattere. 

 

Man kan komme til at få pesticider ind, uden at man er klar over det, man 

kan nemlig få det ind af bagvejen, hvis man ikke tager sine forholdsregler! 

 

Pesticider kan gemme sig i den voks man bruger, hvis man ikke ved, hvor 

voksen kommer fra. Hvis en anden biavler bruger pesticider til at 

bekæmpe varroamider og man efter en omsmeltning får noget af hans 

voks, har man lige pludselig pesticider i biavlen og dermed i honningen. 

 

Voksklubber er etableret for at undgå, at man får pesticider ind via voks 

med pesticider i. 

 

I voksklubber lover man hinanden, at man ikke bruger pesticider i biavlen, 

og inden man kan komme ind, skal man udskifte sin voks til garanteret 

pesticidfri voks. Dette foregår lidt forskelligt fra klub til klub, men 

formålet er det samme. 

 

 



 VOKSTAVLEN 19 

 

 

 

Voksklubberne har lavet aftaler med materialeforhandlerne, i vores 

tilfælde Heino i Tappernøje, som smelter voks for medlemmer fra én  

voksklub ad gangen. Man kan så være sikker på at få voks fra 

voksklubmedlemmernes egne bistader. 

 

Forhandlerne har noget, de kalder ”grøn pulje”. Dette begreb dækker over 

voks, som forhandlere modtager fra nogle biavlere, som siger, at de ikke 

bruger pesticider i deres biavl.  

Der er ingen skriftlig garanti for, at der ikke er pesticider i denne voks. 

 

I voksklubberne bliver der tit etableret fællestransport til 

materialeforhandlerne, men dette er ikke formålet med voksklubber, blot 

en ekstraservice i nogle klubber. 

 

 

Varroainstruktører Jarl Korremann og Jonathan Edwards 
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____________________________________________________ 

STADEPLADSEN 

 
(Husk, at bifamilier skal synes af en kyndig biavler inden flytning. Se evt. 

mere på biavl.dk under love). 

____________________________________________________ 

 

 

 

 
Hoffmann 12 x 10 rammer uden voks sælges billigt. 

Ca. 15 nye og 50 brugte. 

  

Kontakt Jarl Korremann på mail: jarl.korremann@mail.dk eller tlf 

30644222 

 

 

 

 

 
Diverse brugt bimateriel sælges. 

Ring 51 76 77 00 for flere oplysninger. 

Robin Kastrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jarl.korremann@mail.dk
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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
mailto:jonathan.edwards@privat.dk
mailto:lind-hardt@hotmail.com
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Bikyndige synsmænd 
 

Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler og skal have flyttet bistader og tavlemateriel, skal du 

ifølge loven henvende dig til en kyndig biavler eller en bisygdomsinspektør for at få synet bierne. 

 

 

 
 

Kyndige biavlere: 

Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre.       Tlf. 23 49 98 76  

Roberto Esteban Kastrup, Vigerslevvej 208, 1. th., 2500 Valby.   Tlf. 51 76 77 00 

Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg.  Tlf. 41 39 30 52 

Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S.  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.   Tlf. 45 87 95 02  

e-mail: sven.branner@mail.dk.    Tlf. 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  

e-mail: sven.branner@mail.dk.   Tlf. 20 24 95 02 

  

                                                                      

Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg.  Tlf. 61 86 24 08 

e-mail: tapani.k.ranta@gmail.com. 
 

 

Område 03 (postnummer 2940-3199):  

Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk.   Tlf. 49 70 30 71  

e-mail: nicolaj@hyldehuset.dk. 

  

 

Område 04 (postnummer 3200-3499):  

Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge.  Tlf. 48 18 80 95  

e-mail: 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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