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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 4-solds slynge. Tilbehør til slynge: skrællebakke, 
skrællekniv og dobbeltsi. Tilbehør til pressen: dobbeltsi. 

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. 

 

 

November 
 

Tirsdag d. 12/11 kl. 19.30 Flemming Vejsnæs kommer og fortæller om 

sine tanker om biavl og biprodukter. 

 

 

December 

 

Tirsdag d. 3/12 kl. 19.30 Det efterhånden meget traditionelle julemøde, 

hvor vi kårer den bedste flydende og faste 

honning. Mød op med et glas af din bedste 

honning og få honningen bedømt af dine 

skrappe kollegaer. 

  

 

Januar 

 

 Tirsdag d 14/1kl. 19.30     Lektor ved Institut for Plante og Miljø- 

videnskab, Annette Bruun Jensen, vil fortælle 

om forskellen på honningudbytte i byen og i 

agerlandet, om giftige plantestoffer og 

hvordan bien klarer det og om produktion af 

medicinsk honning i Danmark. 

 

 

 

http://www.vokstavlen.dk/
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Februar 

 

Tirsdag d 25/2 kl. 19.30     Jens Juhl fra Slottet i Smørmosen kommer og 

fortæller om økologisk havebrug. Jens har 

sammen med sin hustru Sølva skrevet flere 

bøger om økologisk havebrug, hønsehold m.v. 

 

 

 

 

 

 

 

Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2019 
 

Søndag d. 17/11 kl. 10.00 Varroabehandling – udlevering af oxalsyre. 

Medlemmer kan få udleveret oxalsyre til 

deres bifamilier (max. 10). Bestil senest 

søndag 10. november. 

Send en mail med navn og antal familier til 

oxalsyre.life@gmail.com. 

 

 

 

Møder i Skolebigården i Ejby 2019 
 

 

 

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

Medlemmer kan få udleveret oxalsyre til 

deres bifamilier (max. 10). Bestil senest 

søndag 10. november.  

Send en mail med navn og antal familier til 

oxalsyre.ejby@gmail.com. 

 

 

mailto:oxalsyre.ejby@gmail.com


 VOKSTAVLEN 6 

 

FORMANDENS HJØRNE 
 

Der var generalforsamling den 24. september 2019.  

 

Der var ikke mødt mange op til generalforsamlingen, og der var stort set 

ikke kommentarer til beretningen. Men der var nogle bemærkninger til 

regnskabet. Jeg opfatter det som konstruktive bemærkninger, der var rettet 

mod at gøre vores regnskab tydeligere, især på det punkt der 

regnskabsteknisk hedder periodiseringen. Det ligger bestyrelsen meget på 

sinde og prøver at rette op på formen for regnskabet i løbet af det 

kommende år. 

 

Der var flere medlemmer af bestyrelsen på valg: Niels Bülov Max, Poul 

Erik Andesen, Egon Christensen blev genvalgt, ligesom vores suppleant 

Ole Iversen og vores revisorer: Leif Stark og Morten Westy.  

 

Ulla og Viggo Jessen er to skikkelser i vores forening, der har betydet 

rigtig meget for mange i Københavns Amts Biavlerforening. Selvom deres 

aktivitetsniveau i foreningen er faldet betydeligt, ønskede bestyrelsen at 

hædre dem med tildelingen af sølvnålen. Vi har et sted i bladet sat et 

billede ind, hvor jeg overækker dem begge denne hædersbevisning. De har 

sandelig fortjent den efter så mange år som ankermænd i den praktiske 

undervisning i skolebigårdene m. m. mere.  

 

Vi tillader os i øvrigt 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. 

 

Vi har fået vinterarrangementerne i sæsonen 2019/2020 på plads. Det har 

jeg sendt en mail ud om. Vi har allerede afholdt det første arrangement, 

den 8. oktober, hvor vi var på besøg hos Bybi og fik en meget fin 

rundvisning af Oliver Maxwell, der samtidig satte ord på sin opfattelse af, 

hvordan bier blev så betydende for projektet med bier i byen.  
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De øvrige arrangementer i år kan hurtigt lige nævnes: 

 

2. november 2019: fortæller konsulent i DBF Flemming Vejsnæs om 

biprodukter, bijob mv..  

 

3. december 2019: det traditionelle julemøde, hvor vi kårer den bedste 

flydende og faste honning.  

 

14. januar 2020: Annette Bruun Jensen fortæller om honningudbytte, 

giftige plantestoffer og om honning som medicin.  

 

25. februar 2020: Jens Juhl fra Slottet i Smørmosen og fortæller om 

økologisk havebrug.  

 

Det er i øvrigt tid til kontingent-opkrævning.  

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 2019. 

 

Vi skal også huske, at oxalsyre til varroabekæmpelse skal bestilles inden 

den 10. november 2019. 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 16. og 17. 

november 2019. 

Den 16. november holder vi i øvrigt arbejdsdag i Ejby. 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 16. november kl. 10:00. 

 

Thomas Skall 
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KABF’S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2019 
Referat 

 

Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 19.30 afholdtes den ordinære 

generalforsamling i Caféen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 

2650 Hvidovre.  

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Morten Westy 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 Bülov Max, modtager genvalg).  

• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Egon Lund Christensen, modtager genvalg). 

• Suppleant for 1 år (Ole Iversen, modtager genvalg).  

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy, 

modtager begge genvalg).  

7. Eventuelt.  

 

Der var 24 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen. 

 

Mødet startede med, at vi sang ”Nu er det længe siden”. 

 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Morten Westy, og han blev valgt 

enstemmigt. 

 

2. Thomas Skall fremlagde beretningen, som kan læses andetsteds i 

Vokstavlen. Efter beretning fortalte Thomas om generalforsamlingen i 

2015, hvor Viggo Jessen stoppede som kasserer, og at Viggo og Ulla 

Jessen var blevet fejret og udnævnt til æresmedlemmer, - men vi fik ikke 

givet dem sølvnålen, så nu skal det gøres… Viggo og Ulla fik sølvnålene 

under klapsalver. Morten Westy spurgte, om der var nogen, som havde 
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bemærkninger til beretningen? Arne Moss fortalte ang. jordbær & 

honningdag om 40 besøgende privat. Ammi Stein Pedersen fortalte om 

billede af børn i for store bidragter. Slyngen i Hvidovre har været udlånt 

35 gange og pressen 10 gange. Jarl Korreman ville gerne høre om vores 

relationer til andre biavlerforeninger. Tårnby Biavlerforening hedder nu 

Amager Biavlerforening. Amager BF er selvstændig på niveau med 

KABF, i modsætning til Hvidovre BF som hører under KABF. Hvordan 

har vi hjulpet dem i gang? Thomas: De fik 2 bifamilier og 2 af vores 

trugstader. Poul Erik: De 2 trugstader var nogle, som KABF havde fået af 

Nordea for flere år siden. Morten: Kan beretningen godkendes? Den blev 

godkendt med klapsalver. 

 

3. Niels Bülov Max gennemgik regnskabet, som kan ses andetsteds i 

Vokstavlen. Der er et overskud på 596,95 kr., men der kommer 2.000 kr. 

ekstra fra Bybi, som de pga. en tastefejl ikke havde fået overført, inden 

regnskabsåret sluttede. Spørgsmål til regnskabet? Jarl: Ja, jeg har sendt 

spørgsmål ang. de store poster for udgifterne til skolebigårdene… Niels: 

Rammevask: 3.428 kr., Valsning: 1.176 kr., Udstyr: 2.500 kr., Forsikring: 

1.705 kr., Foder: 3.155 kr., Køb af dronninger: 3.281 kr. Debat omkring, at 

der er lidt penge fra Bybi, som kommer senere (næste års regnskab), og 

som ikke fremgår af dette regnskab. Jarl og Jens Hee Lindhardt var enige 

om, at regnskabet ikke er fyldestgørende pga. disse aktiver, som ikke 

fremgår bortset fra, at Niels fortæller om det. Tina Kaffka Gershardt 

foreslog, at regnskabet rykkes til 30. september. Jarl: Hvordan betaler vi 

Bybi for slyngningen? Thomas: Vi betaler med honning. Afstemning: 18 

stemmer for, 3 stemmer imod regnskabet og 3 blanke stemmer. 

 

4. Indkomne forslag: Ingen. 

 

5. Valg af bestyrelse 

• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Poul Erik Andersen, modtager genvalg).  

• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Niels Bülov Max, modtager genvalg).  

• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Egon Lund Christensen, modtager genvalg). 

• Suppleant for 1 år (Ole Iversen, modtager genvalg).  

Alle valgt med klapsalver. 
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6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy, 

modtager begge genvalg).  

Begge valgt med klapsalver. 

 

7. Eventuelt.  

Ammi: Ridsede historien op om Hvidovre BF og efterlyste hjælp til at 

inddrive kontingentet hos de medlemmer, som kun er medlem af KABF. 

Niels: Jeg sender en rykker på mail, men hvis der ikke er en mailadresse, 

så bliver folk ikke rykket. Thomas: Ang. slyngen i NV, er der så nogen, 

som ved, hvordan det går med udlånet af den? Egon Lund Christensen og 

Viggo: Det ser ud som om, det går godt. Jens: Hvordan fungerer det med 

kontakten til sygdomsinspektøren (ang. bipest)? Thomas: Vi har et godt 

samarbejde med Sven Branner, og da der for nogle år siden var udbrud af 

bipest, så fik Sven medlemsregisteret, samt at han går rundt i området og 

spørger folk. Jens: Fik først synet sin bigård efter 2 år og mente, at Sven 

burde få mere hjælp af kyndige biavlere… Kristin Lassen og Jonathan 

Edwards fortalte, at de har synet bigårde for Sven. 

 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden med kaffe og Pia 

Enemærke Becker’s hjemmebagte boller. 

 
 

 

 

 

 

         Morten Westy           Thomas Skall                       Kristin Marie Lassen 

             Dirigent              Formand   Sekretær/referent 
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Beretning 2019 

 

Vejret 

Beretningen begynder som sædvanligt med lige at se tilbage på, hvordan 

vejret har artet sig i beretningsåret. Det vil sige siden sidste efterår. DMI 

har nogle oversigter over, hvordan vejret har været – ud fra årstider. Dem 

har jeg kigget på her til en begyndelse. 

Efterår 2018 

Mere tørt end vanligt, gennemsnitlige temperaturer og med normalt antal 

solskinstimer. 

Vinter 2018-2019 

Varm vinter, lidt mindre nedbør end vanligt og mere sol. Meget lidt sne og 

is. 

Forår 2019 

Rekordvåd marts, rekordsolrig april og meget tørt i den måned.  

Sommer 2019 

Varm sommer, tør og gennemsnitligt antal soltimer. Studerer man tabeller 

og grafer, vil man se, at det har klart været en bedre sommer på Sjælland 

og Fyn, end det har været det i Jylland 

Jeg synes, sæsonen bimæssigt kan summeres til: At der var voldsomt gang 

i bierne i foråret, de indsamlede meget først på året  - så var der lidt pause 

og til sidst på sæsonen kom der godt gang i den igen. 
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I modsætning til 2018, havde jeg i 2019 en del opringninger om bisværme 

i foråret, faktisk fik jeg den første opringning allerede den 23. april. Det er 

jo meget tidligt. Men det med sværmene tog hurtigt af. 

 

Foreningen  

Igen i 2019 er vi blevet flere medlemmer. Netto 8 flere end i 2018.  

Den positive medlemsudvikling har stået på siden 2009, hvor vi gik frem 

fra 135 medlemmer i 2009 til 179 i 2010. Denne udvikling fortsatte over 

flere år, således at vi i de senere år har fået omkring 75 nye medlemmer 

om året, mens ca. 50 holder op igen. Ja, i år har vi sågar fået 91 nye 

medlemmer, men der er så også 83, der er holdt op. Så nu er nettotilgangen 

måske stagnerende, men interessen er jo stadig stor, med 91 nye og en 

biavlerforening på Amager ved siden af.  

Af vores 395 medlemmer er 365 også medlem af Danmarks 

Biavlerforening. 

Tallene fra de seneste 10 år finder I i den trykte udgave af beretningen. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmer pr 1. august 179 207 228 258 283 317 344 378 387 395 

Nye 52 50 69 76 73 78 79 77 75 91 

Aktivt udmeldte 
8 22 

17 26 16 12 15 22 19 27 

Har ikke betalt  31 20 32 38 37 21 47 56 

Netto tilvækst/frafald 44 28 21 30 25 28 27 34 9 8 

Relativt i forhold til året før 33% 16% 10% 13% 10% 12% 9% 10% 2% 2% 
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Sidste års beretning og generalforsamling 

Blandt emnerne i beretningen sidste år var bl.a. emner, som var bragt op 

året før – altså i 2017. 

Det var: 

• Spørgsmålet om ikke vedtægterne trænger til en revision, bl.a. kravet 

om indkaldelse med post og fremlæggelsen af protokollen. Vi 

opfordrede i beretningen til, at medlemmer, der har lyst, melder sig 

og hjælper med at skrive nye opdaterede vedtægter. Vi fik ikke rigtig 

nogen henvendelser. Måske får vi kræfter til at se på sagen i 

2019/2020. 

• Så var der spørgsmålet om måden, hvorpå regnskabet er opstillet, 

herunder salget af honning. Vi har fra 2018 skilt regnskabsposten for 

skolebigårdene i en indtægtsside (salg af honning) og en udgiftsside 

– med alle udgifter vedr. skolebigårdene i Ejby og ved KVL, som vi 

jo driver under et. Det er mest praktisk. Der er fx mest oplagsplads i 

Ejby, så der har vi materiel til begge bigårde. 

I beretningen nævnte vi også ønsket om at få et sted, vi kan bruge til 

medlemsmøder og slyngerum, samt til at kunne lave småreparationer, til at 

samle skoleklasser for formidling m.v. Jeg opfordrede til, at medlemmer 

kunne melde sig, hvis man havde lyst til at være med til skabe kontakt til 

kommunerne i vores områder. Vi fik ikke udmiddelbart nogen 

henvendelser. 

Men Erhard Nielsen i Valby er med i lokalrådet. Der har han skabt kontakt 

til Kulbaneparkprojektet. Erhard arbejder samen med bestyrelsen på at 

skabe et bigårdsprojekt, hvor der kunne blive nogle gode faciliteter, der vil 

kunne bruges til noget af det, som vi ønsker os. Vi har kontaktet alle 

biavlere i Valby, Vanløse og København SV for at få skabt interesse om 

sagen. Der arbejdes herpå – men hvis du er interesseret i at være med, så 

skriv eller ring til mig. 

Et sidste emne, der blev talt om på generalforsamlingen sidste år, var 

børneattester. Spørgsmålet blev taget op i bestyrelsen, og i årets sidste 

nummer af vokstavlen gav jeg en lille sammenfatning af reglerne. Rigtig 
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mange af os formidler lejlighedsvist viden om bier m.v. men vel kun som 

enkeltstående arrangementer. Mig bekendt er ingen af os fast - i 

foreningsregi - beskæftiget med børn under 15 år. Men er vi i tvivl, er det 

nemt at finde informationen på biavl.dk – skriv børneattest i søgefeltet.  

 

Begynderkurset 

Bitta Nielsen og Morten Westy var igen i år kræfterne bag 

teoriundervisningen i foråret 2019.  

Kurset blev også i år afviklet i det nye auditorium på Science – flotte 

rammer om et teoriforløb der har fundet en meget professionel form. Også 

i år har jeg fået mange positive tilbagemeldinger fra kursisterne. 

Med samarbejde med Amager Biavlerforening havde vi muligheden for at 

tage hele 80 kursister på teoriholdet. 80 kursister er vist maksimum, og det 

passer med 20 til hver af skolebigårdene på KVL, i Ejby, Hvidovre og på 

Amager. 

Samarbejdet med Amager Biavlerforening har været glimrende, og vi 

håber, det kan fortsætte i 2020. Der er allerede mange på listen til næste 

års kursus. 

 

Skolebigårdene  

Vi har således også i 2019 haft 4 skolebigårde at gøre godt med for den 

praktiske oplæring.  

Holdet omkring Stein og Ammy 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 Kristin og Erhard, der har stået for den. Tirsdag på 

KVL og onsdag i Ejby.  
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I skolebigården på Kastrupvej har underviserne været Morten Westy og 

Peter Hubt. 

Med hensyn til medlemsaftnerne – i KVL og Ejby har vi fortsat ordningen, 

hvor funktionen som bigårdsleder varetages af 3 medlemmer, der skifter 

over sæsonen. 3 bigårdsledere som kan støtte hinanden. I princippet altså 

en, der har været med de 2 sidste gange, og som nu har 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 også gået meget godt med 

den ordning i 2019. 

Vi holder i øvrigt, som vi har gjort det de tidligere år, arbejdsdag i Ejby i 

forbindelse med oxalsyreudleveringen den 16. november. Vi skal have 

loddet voks i rammer, renset magasiner mv. til næste sæson i Ejby og på 

KVL. Og så skal vi have skåret lidt i træer og buske. Mere herom i en  

mail når tiden nærmer sig. 

 

Høsten  

Vi har fået meget pænt med honning i år. Jeg kender tallene for Ejby og 

KVL, I alt 645 kg fordelt med 314,1 fra Ejby og 330,7 på KVL. 

Honninghøst og salg er ikke vores højeste prioritet  - vi prioriterer jo i 

højere grad læringen og accepterer fx, at dronningerne er ældre modeller, 

men alt i alt er det vel en ok høst for i alt ca. 16 familier. Det er trods alt 

over 40 kg. pr. stade. Et par kg. mere på Frederiksberg end i Ejby. Så det 

bekræfter tesen om, at jo mere by – jo bedre honninghøst. 

Kursisterne slyngede igen i år honning i en børnehave i Vanløse som 

Mette Grønskov havde adgang til at låne. Det var en fin regnvejrsdag, hvor 

vi udover slyngningen fik vist, hvordan man tråder rammer og sætter voks 

i. Mange tak til Mette. 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 CPH-Garden, skolebesøg og 

så har vi, som vi plejer solgt noget under ”Naturens Dag” i Ejby her den 7. 

september 2019. Vi havde en lille rest Ejby-honning tilbage til naboen som 

tak for strøm og for at holde øje med grunden og give bierne vand, og så 
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har vi en sjat tilbage som gaver fx til foredragsholderne m.fl., i den 

kommende sæson. 

 

Økonomien  

Vi har fortsat en stabil økonomi. Vi havde et lille overskud i år på ca. 600 

kr., som kassereren vil underholde med om lidt. Vi har som vanligt godt 

65.000 kr. i banken. 

Som nævnt de sidste år, er vi meget glade for MobilPay knyttet til vores 

konto. Det er en stor fordel, når vi sælger honning på markeder, som vi har 

gjort det på CPH-garden og til naturens dag i Ejby. Nu bliver det lidt 

dyrere for foreninger at have Mobilpay, idet der kommer en 

abonnementspris på 50 kr. pr. md. Udover prisen pr. transaktion. Jo, jo 

bankerne skal tjene penge. 

Forrige år forhøjede generalforsamlingen 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 forrige år, og i 

år har vi kunnet købe nyt værktøj, ligesom vi har kunnet bruge lidt penge 

på foredragsholdere, der kræver honorar og transportudgifter dækket.  

Dertil må man sige, at det at trykke et fysisk blad og sende det ud med post 

fortsat bliver en større og større udgift. 

Jeg tror, jeg alle årene, jeg har været formand har fremhævet, at jeg synes 

vi får rigtig meget forening for meget få penge. Det gør vi bl.a. fordi vi har 

Danmarks Biavlerforening i ryggen til at varetage det overordnede arbejde 

omkring biavlen, markedsføring, strategiplanlægning og forskning og 

medlemsadministration. Vi får også meget for vores penge, fordi vores 

lokalforening er begunstiget af at have 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 som sædvanligt ikke værdisat. 
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Aktiviteter og arrangementer  

Der blev igen afholdt bisløjdsaftner om torsdagen på Bakkegårdsskolen 

den forgangne vinter. Deltagerne hygger sig og får bygget mange fine ting 

relateret til biavl, fx trugstader og en del observationsstader.  

Poul Erik Andersen har endnu engang annonceret en ny sæson 2019/2020 

og afklaret med Gentofte Kommune, at det stadig kan foregå om torsdagen 

fra kl. 19 til 22. på den sædvanlige lokation.  

 

Vintermøder  

Det blev til i alt 6 interessante arrangementer i den forgangne vintersæson. 

Den 9. oktober 2018 havde vi besøg af Phillip Hahn -Pedersen fra Vild 

med Vilje. Det var en interessant aften, hvor vi fik megen god information 

om, hvad man i det små og store kan gøre for at være mere bivenlig. 

Vi fortsatte med det bivenlige. Den 18. november 2018 havde vi besøgt af 

Maria Juul Rohde fra Landbrug og Fødevarer, der fortalte om, hvad 

landbruget vil gøre for at optimere vilkårene for bierne. Rune Haugaard 

Sørensen fra DBF kommenterede og fortalte om DBFs initiativer for det 

bivenlige.  

Den 4. december 2018 havde vi vores julemøde, hvor vi spiste kage, drak 

kaffe, te og mjød, og så kårede vi vinderene af fast og flydende 

københavner-honning. Vinderne blev hhv. Poul Erik Andersen og Bo 

Nielsen. 

26. februar 2019 havde vi besøg af biavler og planteekspert Karin Gutfelt, 

der fortalte om biplanter til haven. 

19. marts 2019 var det Peter Sjøgren fra Danmarks Biavlerforenings 

bestyrelse, der fortalte om erfaringer med økologisk biavl, om presning af 

honning og meget andet. 

Endelig sluttede vi af med en familietur til Frilandsmuseet den 4. maj 

2019, hvor vi bl.a. så, hvordan Sven Branner sørger for bierne i 

Frilandsmuseet, og hvor vi senere kørte ud til Karin Gutfelts bivenlige 

have. Et fint arrangement Ole Iversen havde fået sammensat.  
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Bierne i medierne 

Bier er ofte i pressen i de her år. Det handler ofte om manglen på bier, 

presset på bestøvere, pesticider og mangel på levesteder og ofte om vilde 

bier. Jeg var i TV-avisen på biernes dag, den 20. maj. Jeg tror,, jeg mindst 

10 gange sagde vilde bier og bestøvning, alligevel blev det klippet ud og 

den del af sagen overladt til en universitetsperson at forklare. Men jeg fik 

lov til at fremstå som ham, der formidlede viden om bier til skolebørn. Det 

er jo også fornemt og lige i øjet i forhold til, hvad bestyrelsen og jeg synes 

er vigtigt. Jeg ved ikke, om I har set, at Danmarks Biavlerforening har 

oprettet en hjemmeside om formidlingsbigårde, hvor man kan komme på 

danmarkskortet med kontaktoplysninger. Der udover har DBF fremstillet 

et relativt vejrbestandigt sæt informationstavler, som man kan rekvirere til 

at sætte op i bigården. Jeg har meldt min bigård i Haveselskabets Have til 

den ordning. 

Debatten om manglen på bestøvere handler også tit om konkurrencen 

mellem honningbier og vilde bier. Jeg synes tit, man har manglet noget 

konkret at kunne sige i den anledning og blev meget glad over den kronik, 

der var i Politiken i slutningen af august. ”Red bierne – mens tid er” Den 

er underskrevet af 22 bikyndige personer med tilknytning til 

universtitetsverdenen. Den er altså god at have i baghovedet, når man 

bliver spurgt til det emne. Det tror jeg, mange af jer oplever. I kan finde 

den omtalte kronik/artikel, der har været trykt andre steder end i Politiken, 

på vores hjemmeside. 

Bivenlighed er jo det at gøre en ekstra indsats for at sikre fødegrundlaget 

for honning- og vilde bier og at gøre mere for at sikre, at der er levesteder 

for de vilde bier. I 2018 var det Frederiksberg Kommune, der fik et 

diplom, og i år var det Hvidovre Kommune, der kom med blandt de 

bivenlige kommuner, takket være en indsats fra Ammi og Stein. 

Har I i øvrigt bemærke,t at DBF har udvidet begrebet bivenlig, så nu kan I 

også fx gøre jeres have bivenlig og få et skilt til at dokumentere det. Læs 

mere på DBF’ hjemmesider. 
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Varroabehandling 

Bestyrelsen har for et par år siden valgt at prioritere informationen om 

varroabekæmpelse og følge DBF’s anbefalinger nøje. Derfor havde vi igen 

i denne sæson, i weekenden 17./18. august, arrangeret information om, 

hvordan man behandler med myresyre. Kristin Lassen og Poul Erik 

Andersen fortalte og demonstrerede igen forskellige myresyremetoder til 

behandling.  

Inspireret af tidligere demonstrationer af myresyrebehandling havde vi lidt 

ekstra kræmerplader med til salg. 

Jeg skal nok sende en mail ud senere på året, med informationer om, at I 

som vanligt bestille færdigblandet oxalsyre til max 10 familier gennem 

foreningen ved at give besked til syreblanderne senest den 10. november. 

Se hvordan i bladet.  

 

Vokstavlen  

Vi vedtog for nogle år siden at holde fast i at udgive et fysiske blad og 

gøre det 4 gange om året. Ulla Fogt har stadig mod på at sætte bladet 

sammen, og vi kan fortsat få det trykt hos IDA. Så længe vi kan det, har vi 

et fysisk blad, men man kommer ikke uden om at trykning og udsendelse 

af bladet er en bekostelig affære, men endnu har vi råd, og vi prioriterer 

udgiften. Men det kunne jo være sjovt at vide, hvor mange der læser 

bladet.   

Hjemmesiden fungerer godt i kontakten til kommende medlemmer, og vi 

har en hurtig mulighed for at se vores aktivitetskalender. Facebook-

gruppen håber vi kan blive et endnu mere dynamisk forum for vores 

foreningsaktiviteter. Der sker lidt ind i mellem. Er du ikke medlem af 

gruppen endnu, 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”. 
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Afsluttende 

Vi plejer her afslutningsvist at pointere, at bestyrelsen ser hovedopgaverne 

for vores forening som værende det 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, fx tavle-i-lodning, bemanding af boder på CPH-garden, 

naturens-dag eller andet, 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 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. 

Selvom vi sætter honningsalget i anden række i forhold til 

foreningsarbejdet, er det jo bestemt også et emne, vi skal diskutere og have 

en holdning til i foreningens bestyrelse. Og det har vi bestemt også. Vi er 

foruroligede over at høre, at grossistpriserne på honning er faldende, og at 

årsagen skulle være forbrugernes ønsker om billig honning. Medvirkende 

til at det sker er jo nok også de tolkninger, der pt. hersker omkring, hvad 

der kan kaldes danskproduceret honning. Vi er derfor glade for, at DBF 

har skrevet til fødevareministeren om emnet og forlanger klare regler, der 

sikrer, at kun dansk honning får prædikatet PROCUCERET I 

DANMARK. I forvejen bliver forbrugerne formentlig allerede forledt af at 

det danske Ø-mærke lovligt kan sættes på udenlands honning. 

Det, vi kan gøre, er at benytte enhver lejlighed til at oplyse om, at dansk 

honning er det eneste honningprodukt, der er resultatet af danske biers 

bestøvningsarbejde. På den måde kan man sige, at varemærket, med de 3 

bier der holder sammen, er det eneste der dokumenterer, at honningen er 
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dansk. Så det er nok en god ide at få mærket med på jeres glas på den ene 

eller anden måde.  

 

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.  

Sølvnål: Inden vi går videre i dagsordenen og til afstemning, husker vi 

lige tilbage på generalfrosamlingen 2015, hvor Viggo gik af som kasserer. 

Vi hyldede både ham og Ulla for mange mange års virke som kasserer. 

Generalforsamlingen besluttede at gøre begge til æresmedlemmer af 

KABF. Året efter sluttede Viggo med arbejdet som bigårdsleder og 

underviser i praktisk biavl på KVL.  

Sølvnålen er en hædersbevisning, som Lokalforeninger under DBF kan 

give til medlemmer, der har særlig betydning for biavlen. Bestyrelsen 

finder, at netop Viggo og Ulla har en uvurderlig betydning for biavlen i 

København. Vi sætter stor pris på den indsats, I har ydet og stadig yder. 

Det er meget betydende, at I stadig er at finde blandt deltagerne i 

medlemsaftnerne i begge bigårde, og det er beroligende at vide, at du 

Viggo stadig giver råd og vejledning, og at man kan trække på din store 

viden og gode hukommelse. Og så stiller I beredvilligt op til 

arrangementer – det være sig Naturens dag i Ejby, vintermøder og meget 

andet. 1000 tak for indsatsen. 

København 24. september 2019 

Thomas Skall  
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Ulla Og Viggo Jessen får sølvnålen 

 

 



 VOKSTAVLEN 23 

 

 

 

 



 VOKSTAVLEN 24 

 



 VOKSTAVLEN 25 

 

VOXklubben afholder generalforsamling onsdag den 5. 

februar 2020 kl. 19.30 
 
 
 

Ifølge de gældende vedtægter skal generalforsamlingen igennem 

følgende punkter:  

 

Valg af dirigent. 

Beretning. 

Regnskab. 

Indkomne forslag. 

Fastsættelse af kontingent for næste år. 

Valg af bestyrelse, jf. § 8. samt revisor. 

Eventuelt. 

 

 

For at deltage i generalforsamlingen skal man have betalt 30 kr. i 

kontingent for 2020. 

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

 

 

VOXklubben’s generalforsamling bliver afholdt onsdag den 5. Februar 

kl. 19.30 hos  

 

Jarl Korremann  

Tårnholmvej 4 

2700 Brønshøj 

 

 

Tilmelding er - af hensyn til plads og kaffe – nødvendig. Send venligst 

en mail til Jarl.Korremann@mail.dk eller ring på 30644222 senest 2 

dage før (helst en mail).  
 

mailto:Jarl.Korremann@mail.dk
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_____________________________________________________ 

 

Stadepladsen 

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

mere på biavl.dk under love. 

 

 
Gamle & nye kunder. 

 

Honningglas sælges stadig. Transport til Rødovre er ikke lang. 

450 g. runde med gyldent låg, kr. 2,90 stk. Medbring kasse og pose til låg. 

Andre ting fra Heino kan skaffes (bare ring). 

 

Arne Moos Vojensvej 23 

2610 Rødovre   

Tlf. 27 42 68 08 

arne.kaj.moos @gmail.com  

 

 

 

 

 

 

http://gmail.com/
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Efterårsarbejde i Ejby 
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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  

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

Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S.  Tlf. 40 17 99 09 

Ole Iversen, Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby.  Tlf. 31 34 14 00 

 

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 

 

 

  

mailto:sven.branner@mail.dk
mailto:tapani.k.ranta@gmail.com
mailto:biwiwe@dbmail.dk
mailto:jonathan.edwards@privat.dk
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B PP 

 
 
 

Afsender: Thomas Skall 
Philip de Langes Allé 

7 A st. tv., 

1435 København K 

 


