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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.

Februar
Onsdag d. 13/2 Voxklubben afholder generalforsamling. Se s. 14.
Tirsdag d. 26/2 er det Karin Gutfelt, der fortæller om biplanter til haven.

Marts
Tirsdag d. 19/3 Peter Sjøgren vil fortælle om økologisk biavl / alternativ
biavl, om fordele og ulemper ved at presse honning versus at slynge den
og om sine erfaringer med brug af flowhive.
Mandag d. 25/3 kl. 19.00 Hvidovre Biavlerforenings generalforsamling
på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1. Se side 11.
Mandag d. 25/3 kl. 19.45 KABF’s Voksklub holder ordinær
generalforsamling på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1 (ved Hvidovre
Kirke), 2650 Hvidovre. Se s. 12.

Maj
Lørdag d. 4/5 Familiedag. Se s. 12.
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Uge 20 KABF’s Voksklub.
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 20.
Mandag den 13/5 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. Se s.14.

Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2019
Søndag d. 31/3 kl. 10.00

1. eftersyn.

Søndag d. 28/4 kl. 10.00

Måske 1. udvidelse.

Tirsdag d. 7/5 kl. 19.00

Første aftenmøde. Herefter hver tirsdag aften.

Søndag d. 14/7 kl. 10.00

Honningfratagning.

Søndag d. 11/8 kl. 10.00

Honningfratagning og fodring.

Søndag d. 18/8 kl. 10.00

Varroabehandling (myresyrebehandling).

Søndag d. 25/8 kl. 10.00

Udlevering af oxalsyre.

Søndag d. 17/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.
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Møder i Skolebigården i Ejby 2019
Lørdag d. 30/3 kl. 10.00

1. eftersyn og vask af magasiner.

Lørdag d. 27/4 kl. 10.00

Måske 1. udvidelse.

Onsdag d. 8/5 kl. 19.00

Første aftenmøde. Herefter hver onsdag aften.

Lørdag d. 13/7 kl 10.00

Honningfratagning.

Lørdag d. 10/8 kl. 10.00

Honningfratagning og fodring.

Lørdag d. 17/8 kl 10.00

Varroabehandling (myresyrebehandling).

Lørdag d. 24/8 kl. 10.00

Udlevering af oxalsyre.

Lørdag d. 16/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.

Møder i skolebigården i Hvidovre 2019
Åbent hus i bigården hver mandag fra kl. 19.00. 1. gang mandag d. 6/5,
sidste gang mandag d. 29/7.
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Formandens hjørne
Godt Nytår!
Det hører sig årstiden til, at jeg nu er i gang med at danne et hold nye
kursister til forårets begynderkursus. Vi har i udgangspunktet 80 pladser
på holdet i år. Sammen med Tårnby-Bi arrangerede vi sidste år en
udvidelse med 15 pladser. I år har vi aftalt, at der er 20 praktikpladser i
Tårnby-Bi’s nye skolebigård i Kastrup.
Vi byder de nye biavlere velkomne.
I de sidste 3 år har vi tilrettelagt medlemsaftnerne på KVL og i Ejby (efter
kursets afslutning) på den måde, at der altid er 3 erfarne biavlere til at sikre
aftenens program. Det gik også fint i 2018, uden aflysninger. Vi regner
igen i 2019 med at holde åbent - sæsonen igennem - i begge de nævnte
bigårde efter samme model.
Sæsonens vinterarrangementer er godt i gang. I auditoriet på KVL har vi
over de første par arrangementer hørt om, hvordan man kan gøre noget for
at gøre levestederne for bier og insekter bedre. Vi har dels haft et foredrag
med Peter Hahn-Pedersen fra organisationen ”Vild med vilje”, dels et
indlæg af Marie Juul Rohde fra Landbrug og Fødevarer om, hvordan
landbruget kan gøre mere for at gøre vilkårene for bierne bedre, såvel for
honningbier som for de 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 – julehyggede, som vi plejer at gøre det. Andet steds i bladet
kan I se, hvem der vandt i de to honningkategorier. Forleden gennemgik
Kristin Lassen tegnene på biernes sygdomme. Det var en meget fin og
lærerig aften.
I februar, den 26., får vi besøg af Karin Gutfelt, der fortæller om biplanter
til haven, og den 19. marts vil Peter Sjøgren fortælle om sin økologiske
biavl/alternativ biavl, om fordele og ulemper ved at presse honning versus
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at slynge honning, og han vil fortælle om sine erfaringer med brug af
flowhive.
Jeg har flere gange skrevet denne opfordring til jer, men gentager den. Jeg
får mange meddelelser om, at mailadressen er forkert, derfor bringer jeg
opfordringen igen:
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, hvis det mangler.
Har I set, at der er biavlskonference den 2. og 3. marts, samtidig med
kurset ”Bi-gejstring” for yngre biavlere? Vi er nogle stykker, der allerede
har meldt os til konferencen og forventer, at den, som den plejer van at
være det, er givende og inspirerende.
På Frederiksberg søger man en biavler til bistadet på Rådhuset (se side
17), men i øvrigt, er der er der nogen, der mangler et sted at have bier? Jeg
har nogle steder på hånden, fx Østerbro, Københavns S og Brøndby. Skriv
til mig, hvis du er interesseret.
I efterårets udgave af Vokstavlen trykker vi sædvanligvis referatet af
generalforsamlingen, beretningen og regnskabet. Desværre kom vi i
efteråret, til at sætte regnskabet for forrige regnskabsår (2016/2017) i
bladet. Derfor finder du i dette blad et optryk af det korrekte regnskab:
2017/2018.
Sidst, men ikke mindst, vi har oprettet en Facebook gruppe: Københavns
Biavlerforening. Vi synes, du skulle søge efter den og sende os en
anmodning om at komme med. Ideen er, at få gruppen til at leve gennem
aktivt brug.
Thomas Skall
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Hvidovre Biavlerforening
ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Mandag d. 25. marts 2019 kl. 19.00 på Rytterskolen,
Hvidovre Kirkeplads 1
DAGSORDEN:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Beretning.
Regnskab.
Indkomne forslag.
Valg.
Fremtidige aktiviteter.
Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Hvidovre
Biavlerforenings formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
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KABF’s Voksklub
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KABFs Voksklub
mandag den 25. marts 2019, 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 Voksklubbens
formand i hænde senest mandag den 11. marts 2019.
Jonathan Edwards (voksklubbens formand)

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,
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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 give en rundvisning på ejendommen (3,5 Ha) og
fortæller om 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.
Bindende tilmelding senest d. 30. april. på mail: oi@znapit.com
Venligst angiv om du vil deltage i:
* hele arrangementet
* kun formiddag
* kun eftermiddag
Pris incl. rundvisning og entre på frilandsmuseet:
Voksen + barn: kr. 50,- / Voksen kr. 60,- (opkræves på dagen)
Det koster ikke noget kun at deltage arrangementet hos Karin Gutfelt.
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KABFs Voksklub. Forårssmeltning 2019
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 20.
Indsamling af tavler og voks foregår ved HBiF’s bigård på Byvej 98,
Hvidovre mandag d. 13. maj 2019 mellem kl.19.00 og kl.20.00.
Heino vil gerne have, at vi pakker vores rammer på den måde, som
fremgår af Bihusets hjemmeside, eller gå ind på www.YouTube.com og
søg:
`Sådan pakker du dine rammer til Bihuset.´
Husk! Der skal være en vandfast navneseddel som bindes indvendig på
rammerne og en udvendig på poserne, med navn, adresse og KABF
voksklubmedlemsnummer på begge sedler.
Jonathan Edwards.

Voxklubbens generalforsamling
Voxklubben afholder generalforsamling den 13 februar 2019.
Dagsordenen ifølge vedtægterne!
Jarl Korremann
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Julemødet
Villy Bæk Iversen har taget disse fotos fra julemødet
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Vinderne af flydende honning var: 1) Bo Nielsen 2) Peter Høver og Mette Grønskov
3) Jan Loftager

Vinderne af fast honning var: 1) Poul Erik Andersen 2) Ole og Charlotte Iversen 3) Egon Lund
Christensen
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Biavler på Frederiksberg
Frederiksberg Naturvejlederne søger 1-2 erfarne biavlere, der vil
hjælpe os med at passe et trugstade på Rådhuset.
Frederiksberg Naturvejlederne har et trugstade på 3. sal på Frederiksberg
Rådhus som pt. ikke er aktivt, og ikke har været det siden 2017, hvor en
tidligere medarbejder varetog driften af stadet.
Da vores nuværende team ikke er så erfarne indenfor biavl, og bihøjsæsonen ligger oveni vores egen arbejdsmæssige højsæson, har vi
VOKSTAVLEN

17

fraprioriteret at have bier i 2018. Der er imidlertid et stort ønske fra både
skoler, børnehaver, medarbejdere på Rådhuset og politikere i forhold til at
genoptage biavlen på rådhustaget med henblik på formidling. Derfor har vi
brug for din hjælp!
Hvem er du?
Er du relativ erfaren eller meget erfaren biavler, har du ikke selv mulighed
for at have dine egne bier, eller synes du blot det kunne være spændende at
hjælpe med at passe vores? Så er du måske den, vi søger!
Hvad tilbyder vi?
Vi forventer at betale for alle omkostninger vedr. driften af stadet herunder
startindkøb og levering af bi-familie i marts/april. Vi betaler som
udgangspunkt ikke eventuelle kørselsudgifter.
Du/I får ca. halvdelen af honninghøsten – resten får Frederiksberg
Naturvejlederne til uddeling til skoler, dagtilbud, politikere etc.
Vi har det nødvendige tilsynsgrej som handsker, dragt, røgpuster,
stadekniv, børste etc., som kan opbevares på Rådhuset. Slynge, glas og
andre større ting har vi på et lager på Solbjerg Park kirkegård, som du kan
få adgang til.
Hvad forventer vi af dig?
Du/I står for al drift vedr. bierne:
Du skal helst kunne tilse bierne indenfor rådhusets personale-åbningstid,
som er 7-17.30 mandage og torsdage, 7-17 tirsdage og onsdage samt 7-14
fredage. Hvis det er nødvendigt for dig at komme på andre tider, vil vi
arbejde på at anskaffe et personligt nøglekort til dig, som giver adgang
udover de nævnte tider.
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Du tilser bierne min. hver 9. dag i april-august. Vi kan tilse 1-2 gange i
sommerferien hvis det er nødvendigt, da du jo nok også skal holde lidt
ferie. Naturvejlederne har ture med skoler, dagtilbud og borgere så tit, vi
ønsker i højsæsonen. Men vi giver dig selvfølgelig besked på forhånd,
hvornår vi forventer at være der.
Du indvintrer bierne – herunder giver dem varroa-behandling, mad og
tilser dem efter behov i vinterperioden
Du synes, projektet er spændende og giver mening for dig.
Hvis du er interesseret, bedes du sende en mail til
naturvejleder@frederiksberg.dk senest 1. marts 2019. Herefter aftaler vi
et tidspunkt, hvor vi kan mødes ved stadet og aftale nærmere detaljer
herunder udarbejdelse af en skriftlig samarbejdsaftale.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 28980058 eller
28980062

VOKSTAVLEN
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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 x10 rammer uden voks sælges meget billigt.
Ca. 15 nye og 50 brugte.
Kontakt Jarl Korremann på mail: jarl.korremann@mail.dk eller
tlf 30 64 42 22.

To bifamilier sælges.
Sidder på 12x10 rammer.
Bierne sælges til markedspris, når temperaturen tillader, at de kan synes.
Kontakt Jarl Korremann på mail: jarl.korremann@mail.dk eller
tlf 30 64 42 22.
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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 .

VOKSTAVLEN

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

