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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’.

Medlemsoplysninger
I KABF ønsker vi at opdatere medlemsoplysningerne, så er du flyttet, har fået nyt telefonnummer
eller ny emailadresse, så kontakt rikke.hoejer.pedersen@gmail.com. Du kan også benytte linket på
medlemssiden på biavl.dk.
Tak for hjælpen.
Husk kontingent
Kontingent for 2021 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.
Mødeadresse KABF: KU Science, 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
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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

tlf. 26 12 25 0

Næstformand:
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 1

Kasserer:
Rikke Højer Pedersen, Præstebakken 15, 2610 Rødovre
E-mail: rikke.hoejer.pedersen@gmail.com
Tlf. 21 27 81 31

Sekretær:
Kristian Bang Andersen, Abildvænget 11, 2750 Ballerup
E-mail: kristian.bang.andersen@gmail.com
Tlf. 30 79 49 37

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

tlf. 39 69 85 5

Suppleant:
Ole Samuelsen, Hvidkløvervej 24, 2400 Kbh. NV
E-Mail: vejlsam@webspeed.dk
Tlf. 42 37 34 36
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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.
Vi afpasser aktiviteterne i skolebigårdene med de til enhver tid gældende
restriktioner pga. Covid-19. Bestyrelsen vil derfor orientere på vores
Facebookside om, hvordan de enkelte aktiviteter gennemføres. Bliv
medlem på Facebook ved at bede om adgang til gruppen ”Københavns
Biavlerforening”.

Februar
Tirsdag 15/2 kl. 19.00

Voxklubben afholder generalforsamling. Se nr.
4, 2021.

Tirsdag 22/2 kl. 19.30 Det traditionelle ”julemøde”, hvor vi sammen
smager og bedømmer medlemmernes honning.
Medbring et glas af din bedste honning og få det
bedømt af dine kollegaer. Der kan kun indleveres
ét glas pr. medlem.

Marts
Tirsdag 15/3 kl. 19.30

Gitte Buch-hansen (lektor på Det Teologiske
Fakultet på KU) fortæller om bier i religionen.

Mandag 21/3 kl. 19

Hvidovre Biavlerforenings generalforsamling.
Se s. 9.

Mandag 21/3 kl. 19.45

KABF’s Voksklub generalforsamling. Se s. 10.

Lørdag 26/3 kl. 10

Mjødbryggerdag. Se s. 12
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Maj
Mandag 16/5 kl. 19-20

KABF’s Voksklub forårssmeltning. Se s. 10.

Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2022
Søndag d. 27/2 kl. 10.00

Rense bunde i opstablingsstaderne.

Søndag d. 20/3 kl. 10.00

Forårsrengøring i trugstaderne og første
eftersyn - hvis vejret tillader det.

Søndag d. 24/4 kl. 10.00

Måske 1. udvidelse.

Tirsdag d. 3/5 kl. 19.00

Første aftenmøde. Herefter hver tirsdag aften.

Tirsdag d. 5/7 kl. 19.00

Klargøring til honningfratagning.

Søndag d. 10/7 kl. 10.00

Honningfratagning.

Tirsdag d. 9/8 kl. 19.00

Klargøring til honningfratagning.

Søndag d. 14/8 kl. 10.00

Honningfratagning og fodring.

Søndag d. 21/8 kl. 10.00

Varroabehandling (myresyre).

Søndag d. 20/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.
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Møder i Skolebigården i Ejby 2022
Lørdag d. 19/3 kl. 10.00

Forårsrengøring i trugstaderne og første
eftersyn - hvis vejret tillader det. Derudover
holder vi arbejdsdag i Ejby. Der skal ryddes op
på grunden, og der skal males nogle
stader. Har du mulighed for at tage nogle
bundter rammer med hjem og lodde tavler i,
bliver vi glade.

Lørdag d. 23/4 kl. 10.00

Måske 1. udvidelse.

Onsdag d. 4/5 kl. 19.00

Første aftenmøde. Herefter hver onsdag aften.

Onsdag d. 6/7 kl. 19.00

Klargøring til honningfratagning.

Lørdag d. 9/7 kl. 10.00

Honningfratagning.

Onsdag d. 10/8 kl. 19.00

Klargøring til honningfratagning.

Lørdag d. 13/8 kl. 10.00

Honningfratagning og fodring.

Lørdag d. 20/8 kl. 10.00

Varroabehandling (myresyre).

Lørdag d. 19/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.

Møder i skolebigården i Hvidovre
Åbent hus mandag aften kl. 19.00 i maj, juni og juli, i henhold til
eventuelle restriktioner.
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FORMANDENS HJØRNE

Godt Nytår!
Så er vi i gang med foreningsarbejdet med igen på et nogenlunde normal
vis. Forleden afholdt vi det første vintermøde i foreningen i omkring 2 år.
Vi holdt den 18. januar møde på Landbohøjskolen med Birthe Samuelsen
som foredragsholder. Mødet var arrangeret sammen med Haveselskabets
Københavnerafdeling. Birthe er nemlig, udover at være biavler og
underviser på vores teoridel, også formand for den københavnske del af
Haveselskabet. Det var et møde med Coronapas og mundbind, indtil vi var
bænkede, men det var dejligt at være sammen igen. Vi kunne godt have
været flere, men det var en fin start. Birthe talte om bierne og blomsterne,
og det var et interessant foredrag, Birthe leverede. Birthe kom bla. også
lidt ind på den mulige konkurrence mellem vilde bier og honningbier.
Jeg synes, det er et interessant spørgsmål og kom til at tænke på, om I er
opmærksomme på, at DBF har nogle meget fine fakta-ark. Heriblandt et
med titlen ”Honningbien – en naturlig del af dansk natur”. Du finder det på
biavl.dk under fanen ”Om DBF”, "Fakta om politikområder".
Som vi plejer, er vi på nuværende tidspunkt i fuld gang med
indskrivningen af kursister til begynderkursus. Her ved udgangen af januar
er der ca. 25 tilmeldte, så der er måske en lille afmatning at spore efter de
seneste mange, mange års meget store interesse – vi får se. Vi har sat et
max på 80 kursister i år.
Vi havde i øvrigt så gode erfaringer med at afholde kurset sidste år på
virtuel vis, at vi har besluttet at bruge denne metode et par af
kursusgangene igen i år. Teorikurset 2022 er derfor tilrettelagt således, at
man møder fysisk op den første og sidste kursusgang, og derimellem er der
to virtuelle møder.
Den praktiske del af kurset vil, som det plejer, blive fordelt over de 4
skolebigårde, Hvidovre, Frederiksberg, Ejby og Amager. Men vi har
udvidet den praktiske del til at omfatte hele sæsonen, dog således at der
sættes lidt flere resurser ind på undervisningen de 4 første skolebigårdsgange.
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Vi byder de nye biavlere velkomne og regner med, at vi har et almindeligt
foreningsliv i løbet af kort tid. Et foreningsliv med medlemsaftner i
bigårdene, med vintermøder og samvær i almindelighed.
Vinteraftnerne er jo planlagte – du finder dem under kryds i kalenderen
under datoerne 8. og 22. februar og 15. marts. Men ud over de egentlige
vintermøder har vi planlagt et lille mjødbrygningskursus lørdag den 26.
marts. Andet steds i bladet har vi beskrevet kursusdagen.
Vi skal se til bierne første gang, hvis vejret er til det den 18./19. marts, og
samme dag må de, der vil være med på mjødbryggekurset give en hånd
med, så vi kan gøre lidt rent på ”Pallefabrikken” ved siden af bigården i
Ejby, der hvor vi skal brygge. Lokalerne har ikke været brugt i et par år, så
de er støvede, men der er både varme, el og vand. Vi har også brug for at
få ryddet op ved skolebigården og få uddelegeret ilodning af voks i
rammerne, malet nogle stader m.v. Så den dag er der brug for at jer, der
har mulighed for det, møder op og giver en hånd med til det praktiske
arbejde i foreningen.
Når vi nu skal i gang igen i skolebigårdene med bigårdsaftnerne, specielt i
Ejby og ved KVL, har vi brug for, at der kommer nye erfarne biavlere til
og leder os i gennem aftenens gennemgang af bistaderne. Jeg regner med
at trække på jer, der plejer at være med, men hvis du har haft bier i nogle
år, vil vi bede dig om at overveje, om det ikke er tid til, at du går med i
dette projekt. Kunne du tænke dig at være med, så send mig en mail. Vi
planlægger at holde et ”kom i gang møde” – for denne sæsons
bigårdsledere på KVL og i Ejby den 5. april, hvor vi kan tale, om hvad vi
gør og hvordan. Mødet vil blive annonceret til bigårdslederne via mail.
Og husk i øvrigt, at Danmarks Biavlerforening afholder Biavlskonference i
weekenden den 12./13. marts 2022. Det er et flot program, der er sat
sammen til konferencen i Vingstedcenteret – find programmet på biavl.dk.
Hvis du skal med og har brug for transport – eller har ledige pladser i
bilen, kunne du jo lave et opslag i vores gruppe på Facebook. Hvis du ikke
allerede er medlem af gruppen ”Københavns Biavlerforening”, så find den
og søg om medlemsskab
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Vi har sat diverse aktiviteter ind i kalenderen, som vi plejer. Vi kan i disse
tider selvfølgelig ikke vide, om planerne holder. Men hold øje med
vokstavlen.dk og Facebook.
Vi er nogen, der de senere år har oplevet tyverier fra vores bistader –
herunder oplevede vi i sommer, at bistaderne i skolebigården på KVL blev
lettet for ret mange kg. honning, fordi en tyv har fundet på at stjæle tavler
direkte op af staderne. Derfor har foreningen indkøbt en brænder, der kan
bruges til at brænde vores DBF-medlemsnummer ind i rammerne.
Apparatet er hurtigt og effektivt – vi har indkøbt numre, så vi kan brænde
KABF’s kontrolnummer 48370 i tavlerne. I det omfang du skal bruge
andre tal, kan de indkøbes hos Heino til 85 kr. stykket.
Hvis du vil låne apparatet, så send mig en mail.
Thomas Skall

Generalforsamling i Hvidovre Biavlerforening
Mandag d. 21. marts kl. 19.00
Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag fra medlemmer
6) Valg
7) Fremtidige aktiviteter i HBiF
8) Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
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Kontingent til HBIF
Husk kontingentet til Hvidovre Biavlerforening, kr. 10,-til Arbejdernes
Landsbank konto nr. 5342 - 0000248746

Generalforsamling i KABF’s Voksklub
Mandag d. 21. marts kl. 19.45.
Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag fra medlemmer
6) Valg
7) Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være
formanden Lars Bendsen - l.bendsen@gmail.com - i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.

KABF’s Voksklub. Forårssmeltning 2022
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 20.
Opsamling til fælles transport: (kr. 15,- pr. sæk – kontant)
Mandag d. 16. maj kl. 19.00 – 20.00
ved HBiF’s bigård, Byvej 98.

Pakning af rammer:
Se hvordan på Bihusets hjemmeside: ”Sådan pakker du dine rammer”, så
det bliver bedst muligt.
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Der skal mærkeseddel både indvendig og udvendig, og de skal udfyldes
således:
KABF’s Voksklub
Biavler Brum,
Bivejen 11
2222 Droneby
1 af ?
Husk, at begge mærkesedler skal bindes på, så den kan tages af til videre
behandling.

.
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FASCINERET AF BIAVL OG BIERNES PRODUKTER
PROPOLIS OG HONNING?
Hvis ja, så kom og deltag i en mjødbryggelørdag d. 26. marts 2022.
Sammen og under instruktion sætter vi hinandens egne bryg i gang. Har du
en mjødopskrift liggende, som du længe har ønsket at få prøvet af, så er
muligheden nu tilstede.
Forudsætningen for en vellykket foreningsbryggeseance er gode og rene
faciliteter. Glostrup Kommune har velvilligt for KABF stillet
”Pallefabrikken” til rådighed, beliggende bag gitterlågen lige tværs over
vejen fra foreningshuset i Ejby skolebigård. Faciliteterne er gode, såvel et
stort indendørsareal som et langt større udendørs areal, hvoraf noget er
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overdækkede skure og garager. Bygningen har for år tilbage været
aktivitetscenter, i årene siden da har lokalerne ligget ubrugte og delvis
tomme hen, så der er behov for lidt rengøring, inden vi kan tage lokalerne i
brug til brygning. Den rengøring finder sted lørdag d. 19. marts, hvor
KABF inviterer til stadebundsrensning, stademaling, voks-ilodning og
andet i skolebigården.
En uge efter rengøringen viser kalenderen lørdag d. 26. marts. Kom til
mjødbrygning denne lørdag 26. marts, giv møde kl. 10 ved skolebigården i
Ejby. Medbring egen bryggeballon og ingredienser samt gerne en stor
gryde. Komfur/gasblus og køkkenfaciliteter er til rådighed. Forkultur på
portvinshonning udleveres af foreningen. Honning: Vælg din bedste
honning! Og har du spist den op, så tilvejebringer foreningen anden god
honning med oprindelse i sin medlemsskare.
Vi mødes kl. 10 ved foreningshuset i skolebigården, hanker op i sagerne
og vandrer tværs over vejen til ”Pallefabrikken”. Gode lune indendørs
forhold og masser af plads til mangehånde aktiviteter. Der indledes med
velkomst og en kort præsentation af og for hinanden og hinandens
brygønsker. Herefter en kort orientering om brygning i almindelighed fulgt
af særlige forhold ved mjødbrygning. Så til den praktiske del: Sammen
sysler vi med mjødbrygansætning i praksis, der efter et par timer eller tre
munder ud i, at du står med dit færdigansatte bryg i egen ballon, udstyret
med tilpas viden om bryggens videre forløb, når du tager ballonen med dig
og bærer den over dørtærsklen derhjemme.
Der vil også være mulighed for at lave sin egen propolissnaps.
Deltagelse er gratis. Til propolissnaps betales for propolisudtræk i finsprit
samt for snaps. Inspiration til forskellige mjødbryg kan findes ved søgning
på nettet, herunder også på biavl.dk. Log på medlemssiden og kig under
”drikke” under fanen ”opskrifter”. Orienter dig gerne på forhånd om
mjødbrygning, f.eks. i bøger ved bibliotekslån.
Instruktører er KABF-medlemmerne Ole Iversen og Poul Erik Andersen.
Tilmelding er nødvendig og skal ske senest onsdag 16. marts til Poul Erik
Andersen på mailadressen frydhs@email.dk. Anfør i tilmeldingen, hvis du
ikke selv medbringer honning. Skriv også, hvis du ønsker at købe en flaske
propolissnaps. Deltagerliste rundsendes pr. mail d. 18. marts.

VOKSTAVLEN

13

Stadeplads i en skolehave?
Jeg har i en lang årrække haft 4 til 8 bistader placeret i en skolehave på
Bispebjerg!
En skolehave på Bispebjerg er en dejlig oplevelse, her kommer dagligt
forskellige børn fra de små klasser og prøver at få jord under neglene.
De har hver et stykke jord, hvor de dyrker grønsager og blomster. En gang
om ugen kommer klassen sammen med lærerne, hvor de så sammen med
en vejleder fra skolehaven gennemgår dagens tema, inden børnene laver
ugens arbejde, i foråret skal der sås, osv osv.
Gentagende tema om bier er selvfølgelig en stor del af årets oplevelser.
Udover mine 4 til 8 stader har skolehaven selv et observationsstade, smart
installeret, så børnene ikke har bierne flyvende omkring sig, mens de ser
på de to rammer stadet består af.
Nu har jeg besluttet at stoppe i skolehaven efter 18-19 år!
Så nu skal der findes en ny biavler til at placere sine bier i skolehaven.
Hvis du kunne være interesseret så læs videre;
Du kommer med dine stader med bier i, du passer dem som om de stod i
din egen have.
Der er en lille afgift på 20 glas honning, + 3 tavler med honning om foråret
til undervisningsbrug.
Jeg har også sat en lille familie i observationsstadet hver forår.
Hvis en af familierne er aggressiv, åbner man selvfølgelig ikke den, mens
børnene er i nærheden.
Jeg har enkelte gange udskiftet en sur dronning med en ny.
Man høster meget og god honning fra skolehaven og fra de
omkringliggende haveforeninger.
Ingen roser uden torne, den tyv der huserer i Københavnsområdet har også
været på spil her, derfor vil skolehavelederen have placeret bistaderne
mere centralt, så risikoen for tyveri kan minimeres.
Hvis ovenstående information har ægget din interesse, så se på deres
hjemmeside: http://kbhskolehaver.dk/
For mere information kontakt:
Daglig leder: Camilla Friedrichsen: mobil: 50 46 25 35,
mail: camilla_kbhskolehaver@live.dk
Skrevet af Jarl Korremann
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Stadepladsen
Husk, at bifamilier skal synes af en kyndig biavler inden flytning. Se evt.
mere på biavl.dk, Regler for flytning af bier.

_____________________________________________________
1: En kasse plastikbægre med hvide låg, 450 g., ø88 mm, gives væk.
2: Et Tappernøjestade, grøn, 3 magasiner, 12x10, sælges (pris 1000 kr.) til
foråret, når jeg kan flytte bierne over i et trugstade.
Kontakt Tammes Menne
Tlf. 2211 5922

Honningglas 2022 Lagervarer
Transport til Rødovre/Hvidovre (er ikke lang)
450 g. runde glas med gyldent låg, plast. 3.- kr. pr stk. medbring
emballage.
2 stk.. 50/25 tappespande.
Arne Moos Vojensvej 23
2610 Rødovre
Tlf. 27426808 & mobile Pay
arne.kaj.moos@gmail.com
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12x10 trugstader, med bier sælges.
Trugstader med bifamilier sælges, når vejret tillader, og synet kan
foretages. Enkelte er den høje model til 4 magasiner.
Med magasiner, dækbrædder, pakning (2 stk kaffesække),
foderspand, engangs honningspand, tavler til underrummet.
Bierne på voks, resten af tavlerne trådede.
Pakke med 5 kg voks kan tilkøbes, så længe lager haves.
Elskrællekniv.
Dr avls kasser til Dronningeavlerforeningens parringskasetter.
Ny kobber røgpuster.
Stadet kan leveres indenfor en radius af ca 15- 20km, hvis man
selv kan give en hånd med.
Endvidere sælges en gl 6 sold motorslynge + lidt diverse.
Jens Lindhardt
Carl DanfeldtsAlle !4
2610 Rødovre
Tlf 25 85 37 41
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Nyttige oplysninger
KABF’s Voksklub:
OBS. Nyt kontonummer
Bankkonto: Arbejdernes Landsbank 5342 0000249521
Formand: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre.
Tlf. 20 45 31 56.
E-mail: l.bendsen@mail.dk
Kasserer: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre.
Tlf. 30 28 78 09.
E-mail: lundborg@post11.tele.dk
Best.medlem: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre.
Tlf. 36 77 46 77.
E-mail: ammistein@gmail.com

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.
Ole Iversen, Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby.
Villy Bæk Iversen, Udbyvej 2 A, 2740 Skovlunde

Tlf. 23 49 98 76
Tlf. 41 39 30 52
Tlf. 40 17 99 09
Tlf. 31 34 14 00
Tlf. 22 74 73 45

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

