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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 2019 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.
Tårnby-Bi: Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup.
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

tlf. 26 12 25 02

tlf. 39 69 85 58

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
E-mail: egon.lund.chr@gmail.com
Tlf. 20 81 47 14

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. 20/11 kommer Marie Juul Rohde fra Landbrug og Fødevarer
og fortæller om landbrugets tiltag for at fremme bivenligheden. Rune
Havgaard Sørensen fra DBF kommenterer.

December
Tirsdag d. 4/12 holder vi julemøde med julehygge og kåring af den bedste
honning.

Januar
Tirsdag d. 15/1 vil Kristin Lassen fra KABF fortælle om bisygdomme.

Februar
Onsdag d. 13/2 Voxklubben afholder generalforsamling. Se s. 27
Tirsdag d. 26/2 er det Karin Gutfelt, der fortæller om biplanter til haven.
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Marts
Tirsdag d. 19/3 kommer økologisk biavler Peter Sjøgren og fortæller om
erfaringer med forskellige stadetyper (fordele og ulemper) eksempelvis
trugstader, opstabling, flowhive, økologisk biavl/alternativ biavl og om
honningpresning versus slyngning.

Maj
Lørdag d. 4/5 Familiedag. Reserver dagen allerede nu. Se mere s.
24.

Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2018
Søndag d. 25/11 kl.10.00

Varroabehandling.
Udlevering af oxalsyre.
Medlemmer kan få udleveret oxalsyre til
deres bifamilier (max. 10)
Bestil senest søndag 18. november.
Send en mail med navn og antal familier
til: inger@humleby.dk.

Møder i skolebigården i Ejby 2018
Lørdag d. 24/11 kl. 10.00 Varroabehandling og arbejdsdag.
Udlevering af oxalsyre.
Medlemmer kan få udleveret oxalsyre til
deres bifamilier (max. 10)
Bestil senest søndag 18. november.
Send en mail med navn og antal familier
til: oxalsyre.kabf@gmail.com.
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Formandens hjørne
Der var generalforsamling den 26. september 2018.
Der var ikke mødt mange op til generalforsamlingen, og der var stort set
ikke kommentarer til hverken beretning eller til regnskabet. Jeg var på
valg, ligesom Kristin og Ole var det, og så var der valg af revisorer, Leif
og Morten. Alle accepterede genvalg, og alle blev valgt. Jeg glæder mig til
at fortsætte som formand. På generalforsamlingen 2017 var der et par
bemærkninger til ændring af regnskabet, dem har vi prøvet at tage hensyn
til, og ændringerne synes godt modtaget. Vi tillader os i bestyrelsen at tage
det beskedne fremmøde og de meget få kommentarer som udtryk for, at
vores medlemmer generelt er tilfredse med vores måde at forvalte
bestyrelsesopgaven på.
Men døm selv. Beretningen såvel som referatet er optrykt i dette blad.
Læg i øvrigt mærke til, at vi har ladet passager i beretningen stå med
kursiv: Det drejer sig om de steder, hvor vi appellerer til jer, der måtte
have lyst til at gøre noget ekstra for foreningen.
Har du fx. lyst til at være med til at opdatere vores vedtægter? Tiden er i
nogen grad løbet fra vores vedtægter. Derfor blev vi på et af de seneste
bestyrelsesmøder enige om i at opfordre medlemmer, der er villige til at
yde en indsats til at komme med et forslag til bestyrelsen, til hvordan nye
vedtægter kunne se ud. Har I mod på opgaven, så meld jer til Ole Iversen,
gerne inden den 1. december 2018.
Hvis der måtte være nogen medlemmer, der har mod på at arrangere en
sommertur i den kommende sæson, eller nogen har gode ideer til steder at
besøge, vil bestyrelsen meget gerne bakke et godt forslag op.
Endelig taler vi tit om, at vi mangler et sted, vi kan kalde vores eget, et
klubhus eller noget der ligner. Er der nogen blandt medlemmerne, der vil
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hjælpe bestyrelsen med at arbejde for det? Har du lyst, så kom til mig, ring
eller skriv. Men det er jo et arbejde, der virkelig kræver en indsats.
På generalforsamlingen blev børneattester nævnt, og jeg lovede i den
forbindelse at undersøge, hvad der gælder for os. Heldigvis har Danmarks
Biavlerforening allerede lagt information om børneattester ud på
hjemmesiden.
Af nedenstående udklip fra siden ses, at børneattester kun er er aktuelle i
tilfælde af, at vi fast beskæftiger os med børn under 15 år. Jeg har
kendskab til rigtig mange tilfælde af, at vi formidler viden om bier mv. til
børn under 15 år, men kun som enkeltstående arrangementer. Jeg mener
ikke, at nogen af os fast er beskæftiget med børn under 15 år i foreningens
regi. Men er du i tvivl, eller vil du vide mere, kan du nemt finde
informationen ved at søge på børneattester i søgefeltet på biavl.dk.
….”Der skal dog kun indhentes børneattester for personer, der
beskæftiger sig fast med børn under 15 år, og personer der fast færdes på
steder med børn under 15 år. At være fast beskæftiget eller at færdes fast
tolkes på følgende måde:
1) I mere end tre måneder og inden for dette tidsrum i mindst tre tilfælde
at fungere som træner, instruktør, holdleder, lærer, børnepasser,
formidler, pedel eller andet teknisk personale.
2) I en sammenhængende periode af mere end en uges varighed at
fungeret som træner, instruktør, holdleder, lærer, børnepasser, formidler,
pedel eller andet teknisk personale.
Der skal således ikke indhentes børneattester for personer, der hjælper
ved et enkeltstående arrangement, som f.eks. en udstilling og
lignende.”……
Vi har fået vinterarrangementerne i sæsonen 2018/2019 på plads. Det har
jeg sendt en mail ud om. Vi har allerede afholdt det første arrangement.
Den 9. oktober 2018 havde vi besøg af Phillip Hahn-Pedersen fra Vild
med Vilje. Det var en virkelig interessant aften, hvor vi fik meget god
information om, hvad man kan gøre for at være mere bivenlig, både som
haveejer og i et større – mere overordnet perspektiv.
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Resten af sæsonens program finder I under rubrikken ”kryds i kalenderen”,
men det kommer også her. Læg mærke til, at vi har tilføjet en dato mere,
den 19. marts 2019.
Tirsdag den 20. november 2018, kommer Marie Juul Rohde fra
Landbrug og Fødevarer og fortæller om Landbrugets tiltag for at fremme
det bivenlige. Rune Havgaard Sørensen fra DBF kommenterer.
Tirsdag den 4. december 2018, holder vi julemøde med julehygge og
kåring af den bedste honning, deltagernes bedste kager og mjød. Husk
kaffen.
Tirsdag den 15. januar 2019, har vi hentet foredragsholderen fra egne
rækker: Kristin Lassen fra KABF vil fortælle om bisygdomme.
Tirsdag den 26. februar 2019, er det Karin Gutfelt (biavler og
planteskoleindehaver), der fortæller om biplanter til haven.
Tirsdag den 19. marts 2019, kommer økologisk biavler Peter Sjøgren
komme og fortælle om erfaringer med forskellige stadetyper (fordele og
ulemper) eksempelvis trugstader, opstabling, flowhive, økologisk
biavl/alternativ biavl og om honningpresning versus slyngning.
Det er i øvrigt tid til kontingentopkrævning.
Alle KABF-medlemmer som også er medlemmer af Danmarks Biavler
Forening vil enten blive opkrævet automatisk via betalingsservice eller
modtage 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 2018.
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Vi skal også huske, at oxalsyre til varroabekæmpelse skal bestilles inden
den 18. november 2018. Også her kan I se mere i rubrikken ”kryds i
kalenderen”, enten her i bladet eller på hjemmesiden.
Afhentning af oxalsyren sker enten i Ejby eller på KVL den 24. og 25.
november 2016.

Den 24. november, holder vi i øvrigt arbejdsdag. Når vi har behandlet
skolebigårdens bier, rydder vi op, lodder rammer og renser magasiner til
næste sæson.
Det er jo materiel til næste års brug i begge skolebigårde, så kom og giv en
hånd med.
Alle er meget velkomne i Ejby den 24. november kl. 10:00.
Thomas Skall
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Beretning 2018

Vejret
De seneste beretninger, jeg har aflagt, har handlet om varme våde forår og
kolde somre. I denne sæson har vejret på ingen måde været vådt og koldt,
det har været det modsatte tørt og varmt… ekstremt tørt og varmt.
Efterår 2017
Vådere, solfattigere men også temperaturmæssigt nær gennemsnit i
forhold til 2006-15. Niendevådeste siden 1874. Ikke siden efteråret 1984
har der været et vådere efterår.
Vinter 2017-2018
Temperaturmæssigt nær gennemsnittet. Mindre underskud af nedbør.
Overskud af solskin ift. gennemsnittet 2006-2015. Kold afslutning med
isdøgn. Få snedækkedøgn.
Forår 2018
Ottende solrigeste siden 1920. Varmere og tørrere end gennemsnittet for
2006-15. Midlet af de daglige maksimumstemperaturer syvendehøjeste
siden 1953. Første sommerdøgn 19. april. Tidligste sommerdøgn
nogensinde målt.
Sommer 2018
Rekordvarm sommer siden 1874 (sammen med sommeren 1997). Rekordsolrigeste sommer siden 1920.
Jeg synes, det mest karakteristiske ved sæsonen var, at alting blomstrede
oven i hinanden. Så der var rigtig meget til bierne tidligt, og at sæsonen så
ud til at være ovre meget tidligere, end den plejer van. Der var mange, der
indvintrede tidligt, men der var variationer. På Frederiksberg tror jeg, der
var noget at komme efter længere.
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Foreningen
Også i 2018 er vi blevet flere medlemmer. 9 flere end i 2017.
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. Men i år er der altså 66, der er holdt op.
Så nu er tilgangen måske stagnerende. Det er den i hvert fald i Danmarks
Biavlerforening. I år er tilvæksten relativt set altså bare 2%.
Af vores 387 medlemmer er 346 også medlem af Danmarks
Biavlerforening.
Medlemmer pr 1. august
Nye
Aktivt udmeldte
Har ikke betalt
Netto tilvækst/frafald
Relativt i forhold til året før

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
135 179 207 228 258 283 317 344 378 387
13
52
50
69
76
73
78
79
77
75
17
26
16
12
15
22
19
10
8
22
31
20
32
38
37
21
47
3
2%

44
33%

28
16%

21
10%

30
13%

25
10%

28
12%

27
9%

34
10%

9
2%

Sidste års generalforsamling
På sidste års generalforsamling blev der talt om bl.a. disse 3 emner:
• vedtægterne, bl.a. kravet om indkaldelse med post og fremlæggelsen
af protokollen
• måden regnskabet er opstillet på herunder salget af honning
• forhøjelsen af kontingentet.
Vi synes, vi vil nævne, hvad vi i bestyrelsen har tænkt og gjort i den
anledning.
Om vedtægterne har vi haft flere tiltag i gang med at få moderniseret og
tilrettet teksten. Sågar har et bestyrelsesmedlem gennemskrevet
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vedtægterne i den skabelon, som DBF har offentliggjort, men alt i alt har
vi ikke fundet den fornødne tid til at få diskuteret et forslag til nye
vedtægter ordentlig igennem. Derfor blev vi på et af de seneste
bestyrelsesmøder enige om i forbindelse med Generalforsamlingen at
opfordre medlemmer, der er villige til at yde en indsats til at komme med
et forslag til bestyrelsen, til hvordan nye vedtægter kunne se ud. Så har I
mod på opgaven, så meld jer til Ole Iversen, gerne inden den 1.
december 2018.
En anden ting, der blev talt om på generalforsamlingen sidste år, var den
måde, regnskabet var sat op på. Vi har haft tradition for at regnskabet for
skolebigårdene fremgik af regnskabet som et nettoregnskab. Man kunne
altså ikke se, hvor store udgifterne til skolebigårdene var, og hvor store
indtægterne for honningsalget var. Det var der en kritik af. Det har vi
selvfølgelig lyttet til og har i år gjort regnskabet for skolebigårdene op
således, at udgifter og indtægter ses hver for sig.
Så blev der vedtaget en forhøjelse af kontingentet på 25 kr. uden de helt
store overvejelser om, hvad pengene skulle bruges til. Men nyt materiel i
Ejby og på KVL var på tale. Det blev til nye bidragter, herom senere i
beretningen. Til næste sæson finder vi det nødvendigt at opdatere det
basale værktøj, knive, røgpustere mv.
Begynderkurset
Bitta Nielsen og Morten Westy var, som de har været det de seneste år,
kræfterne bag teoriundervisningen i foråret 2017. Kurset udvikler sig lidt
fra år til år og er meget fint understøttet af PowerPoints og videoklip mv.
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra kursisterne.
Med et samarbejde med Tårnby-Bi havde vi muligheden for at tage endnu
flere kursister ind end nogensinde før. I år blev det til 73 kursister på
teoriholdet. Vi havde aftalt med Tårnby-Bi, at KABF hjalp dem i gang
med en ny skolebigård, med noget udstyr, bier og stader, sådan at de aftog
15 kursister til den praktiske del af kurset. Det betød, at vi som nævnt i alt
havde 73 kursister på holdet. Nogen vil måske kunne huske, at vi i
beretningen sidste år kunne fremhæve, at vi allerede på det tidspunkt
havde 72 på listen. Når det kommer til realiteterne, og kurset skal i gang i
foråret, er der altid nogen der falder fra, men det var dejligt at kunne
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imødekomme de ønsker om kursus, der var. Der var nogle stykker, der
ikke kom med, og der var også en lille gruppe, der rent faktisk hellere ville
vente til 2019-kurset. Jeg har ikke det præcise tal, men i år er der også
allerede mange på listen.
Samarbejdet med Tårnby-Bi har været glimrende, og vi håber, det kan
fortsætte i 2019
Skolebigårdene
Vi har som nævnt altså haft 4 skolebigårde at gøre godt med for den
praktiske oplæring i, hvordan man holder bier i denne sæson.
Stein og Ammy, Lars Bendsen og Michael Lundborg har taget sig af
skolebigården i Hvidovre, og det har de gjort, som de plejer hele sæsonen
igennem – med mødedag om mandagen.
Hvad angår undervisningen i praktik i skolebigårdene på KVL og i Ejby,
har det igen i år været hhv Kristin og Erhard, der har stået for den. Tirsdag
på KVL og onsdag i Ejby.
Som det særlige i år, har vi så kunnet udbyde torsdagene i Tårnby-bis nye
skolebigård på Tømmerupvej 34 i Kastrup. Her har underviserne været
Morten Westy, Jesper Johnsen, Torben Have og Viggo og Ulla.
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. Derfor har vi
etableret en ordning, hvor funktionen som bigårdsleder varetages 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. Det er gået
meget godt med den ordning i 2018, men det er jo Tordenskjolds soldater,
der møder op. Vi undrer os faktisk noget over, hvor de nye kursister bliver
af. Der er enkelte vi ser, men vi kunne jo være mange flere på
medlemsaftnerne.
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Det er et emne for den kommende bestyrelse at tage sig af at få diskuteret
og fundet løsninger på.
Vi holder i øvrigt, som vi har gjort det de tidligere år, arbejdsdag i Ejby i
forbindelse med oxalsyreudleveringen den 24. november. Vi skal have
loddet voks i rammer, renset magasiner mv. til næste sæson i Ejby og på
KVL. Mere herom i en mail når tiden nærmer sig.
Høsten
Vi har ikke fået meget honning i år. Jeg kender tallene 152 kg i Ejby og
185 kg på KVL. Det er samlet set bare 337 kg. Det er jo ny bundrekord. I
2016 fik vi 450 kg, sidste år godt 640. Men man må jo også erkende, at det
måske ikke er vores højeste prioritet. Vi prioriterer jo i højere grad
læringen og accepterer fx, at dronningerne er ældre modeller.
Som det har været et tilbud til kursisterne gennem mange år, har de fået
tilbuddet om at være med til slyngedag. Det plejer at foregå hos Viggo og
Ulla i begyndelsen af juni, at kursisterne fra Ejby og KVL bliver tilbudt at
være med. Hvidovre og i Tårnby har deres egne måder at gøre det på, men
som afløsning for den måde Viggo og Ulla gjorde på, har de to
skolebigårde også haft en slyngedag i begyndelsen af juni, men denne
gang i en børnehave som Mette Grønskov og Peter Høver havde adgang
til, og som vi lånte. Det var en fin dag, hvor vi udover slyngningen fik vist
hvordan man tråder rammer og sætter voks i. Tak til Mette og Peter.
Resten af årets honning fra Ejby og KVL har vi kørt som hele tavler til
BYBI, som så har slynget for os og i øvrigt købt det meste af honningen.
Lidt honning har vi dog fået tilbage, og den honning vi har fået, har vi dels
solgt i forbindelse med skolebesøg, og så har vi, som vi plejer solgt noget
under ”Naturens Dag” i Ejby her den 9. september 2018. Salget gik
forrygende, så godt at vi kom til at sælge al den honning, vi havde tilbage.
Vi plejer at gemme en lille rest fra KVL, som vi kan give væk som gaver
fx til foredragsholderne m.fl. I den kommende vinter må vi klare det med
gaver på anden vis.
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Økonomien
Vi har en stabil økonomi. Vi bevæger os år efter år lige omkring balancen.
Sidste år havde vi et lille underskud på 3000 kr., i år har vi haft et lille
overskud på godt 1300 kr. Så vi har stadig nogen-og-tres-tusinde i banken.
Som nævnt sidste år har vi fået tilknyttet MobilPay til vores konto. Det er
en stor fordel.
Som tidligere nævnt forhøjede sidste års generalforsamling kontingentet
med 25 kr. til 80 kr. I bestyrelsen besluttede vi først og fremmest at bruge
det forhøjede kontingent til at købe nogle nye bidragter. Det har vi gjort og
derfor brugt godt 7.600 kr. på nye dragter. Vi har fundet nogle meget
prisbillige anorakker, der godt nok næppe kan tåle vask, men som nævnt til
gengæld er meget billige, så de blot kan udskiftes. Vi har i hvert fald nu
bidragter til kursister og også mulighed for at ekvipere skoleklasser på
besøg i bigårdene.
Jeg plejer at nævne, at jeg synes, vi får rigtig meget forening for meget få
penge. Det synes jeg fortsat, vi gør. Det gør vi bl.a., fordi vi har 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 år.
Udover det i regnskabet nævnte, repræsenterer vores bigårde en kapital i
form af bifamilier og materiel – det har vi ikke værdisat, det plejer vi
heller ikke at gøre.
Aktiviteter og arrangementer
Det var så den 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 trugstader og en del observationsstader. Der er som vanligt et
billede i maj-nummeret af vores blad, hvor vinterens hold er samlet. Denne
gang en opstilling med præsentation af nogle af de mange produktioner.
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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.
Vintermøder
Det blev til 6 interessante arrangementer i den forgangne vintersæson.
Den 10. oktober 2017 havde vi besøg af Laila Hodel, der viste og fortalte
om sine film Biernes By og en film om dronningeavl med Helle
Theodorsen.
Den 14. november 2017 havde vi besøg af Asger Søgaard fra DBF, der
fortalte om sortshonninger og den nyeste viden om forholdet mellem
honningbier og vilde bier.
Tirsdag den 5. december 2017 holdt vi vores traditionelle julearrangement,
hvor vi, som vi har haft det i en del år, havde lejlighed til at få vores
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 mange dejlige kager. Det var som det plejer: Julehyggeligt!
Tirsdag den 23. januar 2018, havde vi besøg af Lars Fischer og Zofuz
Knudsen fra Solens Hjerte på Fyn. De har senest på Apimondia 2017
vundet prisen for verdens bedste honning. Den fik vi lejlighed til at smage,
og vi hørte om deres biavl og fik en meget fin gennemgang af, hvordan
man får rørt honning til perfektion.
Tirsdag den 27. februar 2018 var det dronningeavler Helle Theodorsen, der
havde taget turen til København og fortalte om sin spændende
dronningeavl.
Som det sidste arrangement i vintermøderækken havde vi i marts en tur til
Danmarks Biavlerforenings lokaler på Fuldbyvej lige udenfor Sorø. Det
var en god dag, hvor vi fik set kontorene, etikettemaskinen og bi-shoppen,
og mens vi fumlede Arlas med dronelarve-ost og rundstykkerne, fortalte
Rune om DBF’s arbejde og om de projekter, der var aktuelle lige på det
tidspunkt. Herunder sortshonningprojektet – hvor vi også fik lov at smage
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lidt forskellige honningsorter. Efterfølgende kørte vi ud og spiste frokost
og sluttede dagen med et besøg på Sorøs ganske fine museum med bl.a. en
fin ikonsamling. Der var ikke voldsomt mange med til arrangementet, vi
kunne være i en håndfuld private biler.
Sommerens arrangementer
Det var Poul Erik der havde arrangeret den fine tur til Sorø– tak for det.
Poul Erik havde også brugt en del kræfter på at arrangere en sommertur til
Fyns land. Vi måtte desværre aflyse turen pga. for få tilmeldinger. Måske
er tiden løbet fra fælles ture – eller er bestyrelsen ikke kapable til at vælge
de rigtige udflugtsmål? Hvis der måtte være nogen medlemmer, der har
mod på at arrangere en tur i den kommende sæson, eller nogen har gode
ideer til steder at besøge, er jeg sikker på, at bestyrelsen vil bakke op med
al kraft.
Bierne i medierne
Bierne har været en del af dagsordenen i pressen i 2017. Et af de emner,
der ofte er i fokus i pressen, er manglen på bier, presset på bestøvere,
pesticider og mangel på levesteder. Jeg har været i TV Lorry et par gange,
hvor fokus har været på det emne, herunder da jeg i foråret overrakte
Frederiksbergs bogmester et diplom som bivenlig kommune. Dette
arrangement var nok frugten af et arbejde, som Jesper Johnsen fra TårnbyBi havde en aktie i ved at informere en af sine politikervenner om sagen.
Overrækkelsen skete i øvrigt i samarbejde med Plan Bi. Jeg synes, det var
en fin måde at prøve at holde debatten på sporet. Vi kan som biavlere også
kun være interesserede i at vilde bier, og i det hele taget også andre
insekter har det godt. Og støtte tiltag, der giver bedre føderundlag og
levesteder for dem. Det var også derfor, vi fra bestyrelsens side foreslog og
enstemmigt fik vedtaget en udtalelse i forbindelse med
generalforsamlingen i DBF om, at vi fortsat vil arbejde for alle biers (og
andre bestøveres) ve og vel.
Udover de ”almindelige” indslag i pressen, producerede Danmarks Radios
Århusafdeling en række udsendelser på Ramasjang-kanalen som handlede
om at redde bierne. ”Ramasjang redder bierne”. Og her i Københavns
området blev der også produceret et program om at redde bierne. Det var
Anders Lund Madsen, der reddede dem. Han lod sig oplære som biavler
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med hjælp af vores Anne-Mette Andresen. Udsendelsen var en del af en
hel temalørdag om bier. Lørdag den 1. september 2018 på DR2:
Temalørdag om bier. Hvad bliver mon det næste?
Varroabehandling
Bestyrelsen har for et par år siden valgt at prioritere informationen om
varroabekæmpelse og følge DBF’ anbefalinger nøje. Derfor havde vi igen
i denne sæson, i weekenden 19/20 august, arrangeret information om,
hvordan man kan behandler med myresyre. Kristin Lassen og Poul Erik
Andersen fortalte meget grundigt og fint om fordele og ulemper ved
forskellige myresyre-metoder til behandling. Efter gennemgangen blev
flere af metoderne demonstreret på staderne i henholdsvis Ejby og på
KVL.
Vi har tænkt på, om det var en ide at medlemmerne kunne købe
myresyrebehandlings remedier direkte af foreningen på evt. kommende års
varorabekæmpelsesdemonstrationsdage.
Jeg skal nok sende en mail ud senere på året, men kan da lige minde alle
om, at til en fuld varroabehandling hører en oxalsyre behandling senere på
året. I kan som vanligt bestille færdigblandet oxalsyre til max 10 familier
gennem foreningen ved at give besked til syreblanderene senest den 18.
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. Trykningen foregå
fortsat hos IDA.
Vi kan ikke komme uden om at trykning og udsendelse af bladet er en
bekostelig affære, men en udgift vi har prioriteret at afholde til formålet.
Hjemmesiden er et godt medie til kontakten til – måske især kommende
medlemmer. Bestyrelsen har fornyligt diskuteret hjemmesiden sammen
med Morten Westy og besluttet at få siden gjort mere strømlinet og skære
den ind til benet, så der kun er de basale funktioner. Vores kalender,
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oplysninger om, hvem vi er og noget om kursus for nye biavlere. Samtidig
har vi etableret en lukket Facebook gruppe, som vi håber kan blive et mere
dynamisk forum for vores forenings aktiviteter. Så find gruppen
Københavns Biavlerforening og søg om medlemskab. Brug så gruppen til,
hvad der måtte falde jer ind. Den eneste begrænsning er, at vi ikke vil se
kommercielle annoncer, og at vi forbeholder os ret til at slette opslag, der
ikke overholder ”almindelig god tone”.
Apimondia
I sidste års beretning fortalte vi om at Danmarks Biavlerforening sammen
med Wonderfull Copenhagen havde lagt billet ind på at få Apimondia til
København i 2021. Apimondia er biavlernes verdenskongres og udstilling.
Den finder sted hvert andet år. I 2017 var den i Istanbul og i 2019 bliver
den afholdt i Montreal. København var i konkurrence med andre lande og
byer om at få udstillingen dertil. På trods af at alle DBF-folkene og flere til
havde klædt sig i vikingehjelme, og der var skaffet lurblæsere, var det Ufa
(en by i Rusland), der løb med værtsskabet.
Afsluttende
I bestyrelsen konkluderede vi for et nogle år siden, 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. Det har stadig ikke ændret sig. 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 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.
Men gennem årene har vi i forskellige fora i foreningen talt en del om, at
vi savner en eller flere lokaliteter, hvor vi havde mulighed for at samles
inden døre, et slyngerum, et sted at samle skoleklasser for formidling med
andre ord: vores eget lokale. Det, der mest ligner, er det røde hus i Ejby,
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men om end vi har fået adgang til toiletter, ligger de jo ovre i hallen, og i
skuret er der hverken vand eller el. Vi kunne jo prøve at finde kræfter til at
kontakte Kommunerne i vores område, Frederiksberg, København;
Glostrup og prøve at få gjort noget ved det. Er der nogen blandt
medlemmerne, der vil hjælpe bestyrelsen med det arbejde, så kom til mig,
eller ring eller skriv. Men det er jo et arbejde, der virkelig kræver en
indsats.
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 Ole Iversen (suppleant).
Bestyrelsen har holdt 5 møder i sæsonen.Udover disse møder er vi meget
ofte i kontakt via telefon og e-mail om behandling af mangeartede små og
store sager.
København 26. september 2018.
Thomas Skall

VOKSTAVLEN

21

22

VOKSTAVLEN

VOKSTAVLEN

23

Familiedag 4. maj 2019
Tema: Bier og blomster - en tur i nærområdet
Den 4. maj tager foreningen på tur og ser på bier og blomster.
Vi mødes kl. 10:00 på Frilandsmuseet og får en times rundvisning.
Mødested: hovedindgangen på Frilandsmuseet i Brede.
Kongevejen 100, 2800 Lyngby
Kl. 11 går vi hen til bigården hvor biinspektør Sven Branner vil fortælle
om biavl i gamle dage, lidt vinklet i retning af hvordan man kan drive
moderne biavl, så det ser ud, som om det var i gamle dage.
Kl. ca. 12: 00 er der pause ved Land-Kiosken midt på frilandsmuseets
område, hvor man kan købe sunde sandwiches, gode pølser fra slagteren,
kager, gammeldags slik, is og mange forskellige kolde og varme drikke. I
kan også selv medbringe en madpakke.
Der vil herefter være mulighed for på egen hånd at udforske
Frilandsmuseet.
For dem der har lyst, vil turen fortsætte videre til Karin Gutfelt i Jonstrup
hvor temaet vil være bivenlige planter. Vi mødes i Jonstrup kl. ca. 14:00.
Karin har lovet at lave en rundvisning på ejendommen (3,5 Ha) og
fortæller om deres aktiviteter og planer. Fx planen om at lave et par
blomsterenge.
Turen vil foregå i egne biler, og det vil derfor være muligt kun at deltage i
besøget på Frilandsmuseet, besøget hos Karin Gutfelt eller hele
arrangementet.
Nærmere om turen i næste blad.
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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
(helst lidt før Nytår (før jul måske?) så det kommer med i bankopgørelsen)
Man må gerne komme forbi kassereren og betale kontant, hvis man bor i
nærheden.

Foto er taget af Ammi Stein Pedersen

26

VOKSTAVLEN

Varroabehandling i Ejby

Voxklubbens generalforsamling
Voxklubben afholder generalforsamling den 13 februar 2019.
Dagsordenen ifølge vedtægterne!
Jarl Korremann
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Transport af rammer til Tappernøje.
Jeg sidder i bestyrelsen af Voxklubben, hvor formålet er at undgå
pesticidrester i voksen.
Vi har konstateret, at vi tit får henvendelser om medlemskab af klubben,
uden af folk egentlige har gjort sig klubbens formål klart.
Det, de egentlig ønsker, er en transport af rammer til Tappernøje!
Så der er tilsyneladende et stort behov for rammetransport, især blandt nye
biavlere i vores område.
Så dette indlæg er en opfordring til at KABF's bestyrelse om at står fadder
til at danne en selvstændig transportforening.
Dette kunne måske være et punkt på næste klubaften.
M.v.h.
Jarl Korremann
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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.
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg.
Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S.

Tlf. 23 49 98 76
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 .
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Tlf. 43 62 35 14
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B PP
Afsender:
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Thomas Skall
Philip de Langes Allé
7 A st. tv.,
1435 København K

