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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 enten Niels på niels.b.max@gmail.com eller Thomas på 
thomas@skall.dk. Du kan også benytte linket på hjemmesiden vokstavlen.dk.  
Tak for hjælpen. 
 

Husk kontingent 
Kontingent for 2016 er 55 kr. til KABF og 710 kr. til DBF. I alt 765 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  inden 1. december 2015. 
  

Vokstavlen 
KABF’s medlemsblad udkommer 4 gange årligt. Kontakt Ulla Fogt på ulla.fogt@gmail.com. 
Deadlines: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober. 
 

Lokalforening 
Hvidovre Biavlerforening (HBiF) 
Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 36 77 46 77 
 
Mødeadresser: 
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU SCIENCE,  
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: KU SCIENCE, Auditorium  
A 2-84.-11, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C 
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre. 
KABF/Ejby: Mosetoften 35, 2600 Glostrup 
Gratis udlån af honningpresse og 3- solds slynge: 
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 36 77 46 77 
Gratis udlån af 4-solds slynge:  
Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV. tlf. 35 83 54 96 
E-mail: peder@riis-hedegaard.dk                                                               Mob. 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, Støvnæs Allé 50, 2400 København NV       
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 

 

Sekretær: 
Kristin Marie Lassen, Hellebækgade 35 st. tv., 2200 København N 
E-mail: kristin_lassen@yahoo.dk 
tlf. 35 83 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 

 

Suppleant: 
Michael Schaumburg, Store Møllevej 7, 5. Th, 2300 København S        
E-mail: michael.schaumburg@gmail.com 
tlf. 50 52 05 25 

mailto:michael.schaumburg@gmail.com�
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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. 
 
Mandag d. 14/11 kl. 19.30. Preben Eriksen fra Herning kommer og 
fortæller om bier på mønter og iøvrigt bier anvendt som symboler på aktivt 
virke mv.  
 
 

December 
 
Tirsdag d. 6/12 kl. 19.30. Vi holder vores traditionelle julearrangement, 
hvor du får lejlighed til få din honning bedømt af dine biavler-venner fra 
foreningen og samtidig lejlighed til at smage og dømme alle de mange 
forskellige honninger, vi producerer i foreningen. Tag også gerne din egen 
mjød med, så vi kan julehygge. Se s. 23. 

 
Januar 

 
Tirsdag d. 10/1 kl. 19.30. Lise Verup vil fortælle om sine oplevelser i 
forbindelse med det at være ny biavler. Erfaringer ved at skulle omsætte 
viden fra begynderkursets teori- og praktikdel til handlinger i egen bigård. 

 
 
 

http://www.vokstavlen.dk/�
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Februar 

 
Tirsdag den 7/2 kl. 19.30 Bettina Woller, erhvervsbiavler, 
materielforhandler mv. fra Fjenneslev på vestsjælland vil komme og 
fortælle om sin virksomhed og driftform. 
 

Marts 
 
Lørdag d. 4/3 arrangerer vi en udflugt til Bihuset i Tappernøje for at se, 
hvordan vaskeriet, vokssmeltningen og fremstillingen af vokstavler 
fungerer. Der kommer nærmere herom senere, men reserver allerede nu 
dagen. 
 

 
Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2016 

Søndag 20/11   Kl 10.00  Varroabehandling. 
Udlevering af oxalsyre. Medlemmerne kan få 
udleveret oxalsyre til deres  bifamilier (max. 
10). Send en mail til Inger senest lørdag 12. 
november til  inger@humleby.dk 
Efter 12. november til bent.kofod@mail.dk 
Angiv: navn og antal familier. 
Eller bestil via linket på www.vokstavlen.dk 

 
                                                                          

Møder i skolebigården i Ejby 2016 
Lørdag  19/11  Kl 10.00 Varroabehandling. 

Udlevering af oxalsyre. Medlemmerne kan få  
udleveret oxalsyre til deres bifamilier (max. 
10). Send en mail til Bent senest søndag 13.  
november til: bent.kofod@mail.dk Angiv: 
navn og antal familier. Eller bestil med 
Doodle via linket på www.vokstavlen.dk 

  til bent.kofod@mail.dk 

mailto:bent.kofod@mail.dk�
mailto:bent.kofod@mail.dk�
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Formandens hjørne 

 
 
KABF holdt generalforsamling den 27. september 2016. Jeg var på valg og 
blev genvalgt, og jeg glæder mig til at fortsætte 2 år mere.  
 
Der var valg af endnu 2 medlemmer, idet Annette Andersen ønskede at 
træde ud af bestyrelsen, og så skulle der vælges suppleant. Michael 
Schaumburg blev genvalgt som suppleant, og vi valgte Kristin Lassen til 
nyt bestyrelsesmedlem. Kristin har tidligere været med i bestyrelsen og 
virket som sekretær, og den post beklæder hun igen. 
  
Der var mødt 39 til generalforsamlingen. Det er et bedre fremmøde, end vi 
har set de senere år. Det var dejligt at se så mange deltagere. 
 
Jeg synes også, det var en god generalforsamling, hvor der var nogle gode 
kommentarer/spørgsmål til beretningen.  
 
Vi fik talt om voksklubber og fik belyst, hvor svært det er for nye kursister 
at forstå, hvordan klubberne fungerer, og vi fik uddybet, hvorfor 
bestyrelsen har meldt Ejby skolebigård ud af Voxklubben. 
 
Vi fik også talt om, hvordan vores lokalforening eksisterer som en del af 
en større organisation, men at et mindretal af vores medlemmer - det til 
trods - har besluttet sig for kun at være medlem af lokalforeningen, og at vi 
indtil videre accepterer det i KABF. (I flere andre lokalforeninger er det 
ikke en mulighed).  
 
Villy Kristiansen dirigerede mødet, og Ammi Stein havde som sædvanligt 
bagt boller og lavet kaffe og te. Niels Max reddede os på målstregen med 
honning til bollerne. Tak til jer alle for en god generalforsamling. 
 
Bestyrelsen har af forskellige årsager været lidt sene til at få 
vinterarrangementerne på plads. Men som de fleste af jer har set i min 
mail, har vi nu fået strikket et godt program sammen. Den 11. oktober 
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2016 havde vi besøg af Mads Petersen fra mjødbryggeriet – og havde en 
meget fin aften, hvor vi hørte om deres succes med ingefærmjød m.v. 
 
Resten af sæsonens program finder I under rubrikken ”kryds i kalenderen”, 
men det kommer også her: 
 
Mandag den 14. november 2016. Obs det er mandag. Preben Eriksen fra 
Herning kommer og fortæller om bier på mønter og i øvrigt om bier 
anvendt som symboler på aktivt virke mv.  
 
Tirsdag den 6. december 2016 holder vi vores traditionelle 
julearrangement, hvor du får lejlighed til få din honning bedømt af dine 
biavler-venner fra foreningen og samtidig lejlighed til at smage og 
bedømme alle de mange forskellige honninger, vi producerer i foreningen. 
Tag også gerne kaffe, te og eventuelt kage eller din egen mjød med, så vi 
kan julehygge. Se side 23. 
 
Tirsdag den 10. januar 2017 vil Lise Verup fortælle om sine oplevelser i 
forbindelse med det at være ny biavler. Det handler om erfaringer ved at 
skulle omsætte viden fra begynderkursets teori- og praktikdel til 
handlinger i egen bigård. 
 
Tirsdag den 7. februar 2017 har vi fået Bettina Woller, erhvervsbiavler, 
materielforhandler mv. fra Fjenneslev på Vestsjælland til at komme og 
fortælle om sin virksomhed og driftsform. Besøg hendes hjemmeside: 
Honningpigen.dk 
 
Lørdag den 4. marts 2017 arrangerer vi en udflugt til Bihuset i 
Tappernøje for at se, hvordan vaskeriet og vokssmeltningen og 
fremstillingen af vokstavler fungerer. Der kommer nærmere herom senere, 
men reserver allerede nu dagen. 
 
Som nævnt har jeg sendt vinterens program ud pr. mail. Hvis ikke du har 
fået den mail, mangler vi måske din mailadresse. Skriv da til mig eller 
Niels Max Bülov eller ret din adresse på biavl.dk.  
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Sidste år besluttede bestyrelsen at melde os til Danmarks Biavlerforenings 
kontingent-opkrævning. Det er en stor lettelse for kassereren. Det betyder, 
at alle KABF-medlemmer, som også er medlemmer DBF, enten opkræves 
automatisk via betalingsservice eller modtager et indbetalingskort til 
betaling af begge foreningskontingenter (710 kr. + 55 kr.) 765 kr. 
Er I kun medlemmer af KABF, bedes I selv sørge for at indbetale 55 kr. til 
foreningens bankkonto reg.nr. 4424 konto 0006021158 inden den 1. 
december 2016. 
 
Vi skal også huske, at oxalsyre til varroabekæmpelse skal bestilles d. 12. 
eller 13. november. Også her kan I se mere i rubrikken ”kryds i 
kalenderen”, enten her i bladet eller på hjemmesiden.   
Afhentning af oxalsyren sker enten på KVL eller i Ejby hhv. den 19. og 
20. november 2016. 
Den 19. november holder vi arbejdsdag. Når vi har behandlet 
skolebigårdens bier, rydder vi op, skærer lidt grene, lodder rammer og 
renser magasiner til næste sæson. Bestyrelsen sørger for, at der er lidt 
frokost til deltagerne. Det er jo materiel til næste års brug i begge 
skolebigårde, så hvis du kun plejer at komme i skolebigården ved KVL, 
var her måske en lejlighed for at se hvordan bigården i Ejby ser ud. Alle er 
meget velkomne i Ejby den 19. november kl. 10.00. 
 
 
 
 
Thomas Skall 
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Københavns Amts Biavlerforenings Beretning 2016 
 

Vejret 

Sammenfattende om sæsonen sidste år, fremførte vi i beretningen, at den 
var kold med et lavt udbytte. Vi tænkte nok, at det ikke kunne blive værre, 
men det er det da vist blevet for mange!  

DMI beskriver efteråret 2015 som lunt og vådt. Vinteren 2015/2016 får 
ordene varm og ganske våd. Foråret 2016 begyndte vådt og ikke så varmt. 
Varmen og solen kom til gengæld i maj, hvor det hele sprang ud på en 
gang. Det blev varmebølge i begyndelsen af juni og så blev det ellers 
funktionelt efterår indtil slutningen af juli og begyndelsen af august.  

Der var ikke meget til bierne sidst på sommeren, og DBF udsendte 
allerede 21. juli en advarsel om at begynde indvintringen. 

Der var nok perioder med godt vejr, men der var også lang tid hvor 
sommeren nærmest udeblev.   

Foreningen  

For 9. år i træk har vi oplevet medlemsfremgang.  

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. Altså en nettotilvækst på 25-30 
medlemmer pr. år.  

I år er vi blevet 9% flere end året før, og vi er nu oppe på 344 medlemmer. 
295 af os er også medlem af Danmarks Biavlerforening. 

Igen i år vil I kunne studere tallene fra de seneste 10 år i den trykte udgave 
af beretningen. 
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Medlemsstatistik 
            2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Medlemmer pr 1. august 13
3 

13
3 

13
5 179 207 228 258 283 317 34

4 
Nye 21 14 13 52 50 69 76 73 78 79 
aktivt udmeldte 12 

 
14 

 
10 

 
8 

 
22 

 
17 26 16 12 15 

har ikke betalt  31 20 32 38 37 
netto tilvækst/frafald 9 0 2 44 28 21 30 25 28 27 
relativt i forhold til året 
før 7% 0% 2% 33

% 
16
% 

10
% 

13
% 

10
% 

12
% 9% 

Begynderkurset 

Bitta Nielsen og Morten Westy var kræfterne bag teoriundervisningen i 
foråret 2016. Det var Mortens første sæson som underviser. Vi har kun fået 
positive tilbagemeldinger fra kursisterne. 

Der var fyldt helt op med 60 på holdet, da vi begyndte i foråret. Det bliver 
der også til næste år. Det plejer at være således, at der på nuværende 
tidspunkt er skrevet ca. 30 op til kurset til næste år. Men i år er der endnu 
mere tryk på. Faktisk har vi i skrivende stund 52 på listen til næste års 
kursus.  

Skolebigårdene  

Vi har som vanligt haft kursisterne fordelt på de 3 skolebigårde for den 
praktiske oplæring i, hvordan man holder bier.  

Stein og Ammy har taget sig af skolebigården i Hvidovre, og det har de 
gjort, som de plejer hele sæsonen igennem. 

Hvad angår undervisningen i praktik i skolebigårdene på KVL og i Ejby, 
har Viggo og Erhard stået for den sammen. De har kørt parløb på den 
måde, at de begge har været til stede i begge bigårde. Hhv. om tirsdagen 
på KVL og om onsdagen i Ejby. Det har fungeret mægtig godt, men Viggo 
har besluttet at det var hans sidste sæson som…skal vi sige formel 
underviser. Jeg er sikker på at hvis Viggo befinder sig i bigården, og vi 
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stiller ham et spørgsmål om, hvordan vi skal gøre i en eller anden given 
situation, så vil han ikke kunne lade være med at svare. 

Med hensyn til medlemsaftnerne: I KVL og Ejby har vi ikke kunnet 
etablere en løsning med én bigårdsleder sommeren igennem, men har 
måttet prøve nye veje. I foråret udvalgte bestyrelsen efter subjektive skøn 
en gruppe af foreningens medlemmer og inviterede gruppen til et møde i 
vores mødelokale på KVL for at beskrive og få tilslutning til en ny måde at 
varetage arbejdet i bigårdene på. På mødet fik vi ved fælles hjælp drøftet 
og fastlagt et koncept og udarbejdet en ”fremmødeplan”, ligesom vi fik 
skemalagt sommerens gang i skolebigården. Den nye løsning betyder, at 
funktionen som bigårdsleder på medlemsaftenerne har været varetaget af 3 
medlemmer – en trojka kunne vi kalde det. 3 bigårdsledere som har kunnet 
støtte hinanden. I princippet har trojkaen bestået af 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. 

Vi har i bestyrelsen evalueret sommerens forløb. Overordnet synes vi, det 
er gået rigtig fint. Der har gennemsnitligt været et rigtig fint fremmøde, og 
det har fungeret med at den omtalte trojka har været til stede alle gange. 
Men en af de ting, der står os meget klart, er, at vi til næste sæson er nødt 
til at reducere antallet af bifamilier på KVL. Det er vi for at være sikre på 
at nå at gå bierne igennem, inden mørket falder på og for at skaffe mere tid 
til erfaringsudvekslingen og drøftelserne af særlige emner. Der ud over vil 
vi stramme op på årsplanen. De af jer, der var deltagere i sommerens løb i 
en af de to bigårde og måtte ligge inde med en god ide, vil jeg bede om, at 
I sender en mail herom til bestyrelsen.  

Det er jo ikke kun ledelsen af medlemsaftnerne, der er lagt ud på flere 
hænder. Det er driften af bigårdene ind i mellem medlemsaftnerne også. 
Derfor har vi måttet tænke over, hvad der kan gøres for at få en mere 
rationel drift.  

Et af elementerne i retning af en mere rationel drift i skolebiggårdene var 
at ensrette materiellet i skolebigårdene, så vi kan bytte rundt og ”låne” fra 
den ene bigård til den anden, og at vi ikke unødigt skal besværes af 
logistikken omkring fx at køre materiel til og fra skolebigårdene og fx til 
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Heino. Derfor meldte vi os ud af voksklubben. Vi handler nu kun i den 
grønne pulje hos Heino. Vi har modtaget en lille smule kritik fra 
voksklubbens side. Men vi mener den arbejdsmæssigt langt lettere 
situation opvejer andre argumenter. 

Et andet element i at gøre skolebigårdsdriften så rationel som mulig, er at 
vi har fået skaffet opbevaringsmuligheder for materiel i den sorte lade på 
KVL, og at vi har fået etableret nøglebokse ved de 2 bigårde, således at vi 
kan nøjes med at lade en kode cirkulere, frem for at skulle holde styr på 
fysiske nøgler.   

I sæsonen 2015 fandt vi den løsning på vores problem med at få slynget 
honningen fra skolebigårdene. Vi bad BYBI om at slynge for os. I år har 
ByBi samtidig købt en hel del af honningen fra begge bigårde, idet BYBI 
har udvidet deres bybegreb til også at indlemme Ejby. Vi har fået løst 
opgaven på bedste vis, og vi har haft et godt samarbejde med BYBI. 

Vi plejer at udlevere oxalsyreblanding i den rigtige koncentration til 
behandling mod Varroa, Det har vi også gjort i år, og der er det Inger 
Nielsen og Bent Kofod, der har stået for at modtage bestillingerne, 
blandingen og udleveringen. Inger og Bent beder om, at I husker at bestille 
rettidigt, så de ikke skal i gang med at blande oxalsyre to gange. Ved 
augustudleveringen var der mange, der kom for sent med bestillingerne. 
Husk, at skrive datoen 13. november bag øret. Der skal bestilles oxalsyre 
til udlevering hhv. den 19. november i Ejby og den 20. på KVL. Jeg skal 
nok hjælpe lidt på hukommelsen ved at sende en ”allemail” ud, når 
datoerne nærmer sig.  

Jeg kan også lige annoncere, at vi den 20. november arrangerer en 
arbejdsdag, hvor vi lodder voks i rammer til næste sæson, renser 
magasiner mv. Mere herom i den omtalte mail. 

Tak til jer, der har gjort en mægtig indsats for undervisning, afholdelse af 
medlemsaftner, græsslåning, oxalsyreblanding, indkøb, vedligeholdelse og 
drift i skolebigårdene i denne sæson. 
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Høsten  

I gode år har vi høstet over et ton honning i bigårdene på KVL og i Ejby. I 
år er det bare blevet knap 450 kg. i alt. Ved Landbohøjskolen blev det til 
lige knap 300 kg og i Ejby godt 150 kg. Helt nøjagtigt 448,4 kg i alt.  

Vi har solgt det meste til Bybi i forbindelse med, at de har slynget vores 
tavler. Viggo og Ulla har slynget resten, dels i forbindelse med 
kursisternes slyngedag i juni, dels en hurtig høst i Ejby i slutningen af juni, 
hvor honningen i staderne hobede sig op og håbet for en rekordagtig 
honninghøst så lysegrønt ud.  

Økonomien  

Foreningen har igen i år haft balance i økonomien, selvom vi ikke har haft 
så stor en høst. Det har vi, fordi udgifterne er små, og fordi vi har mange 
medlemmer. 

I år har vi haft et lille bitte underskud på et par hundrede kroner, men vi 
har godt 64.000 på bogen. Så vores likvide kapital er uændret i forhold til 
de seneste års regnskaber. Derfor mener vi fortsat, der er belæg for at 
holde kontingentet uændret på 55 kr. Økonomien er sund, om end der nok 
er noget udstyr, der trænger til at blive renoveret, bl.a. nogle bidragter i 
Ejby. 

Jeg har sagt det før, men det er jo nærmest surrealistisk, at man kan få så 
meget forening for så få penge: Det kan vi jo også kun, fordi vi har den 
store forening 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 regnskabsår. 

Udover det i regnskabet nævnte, repræsenterer vores bigårde en kapital i 
form af bifamilier og materiel og en lille smule honning – det har vi ikke 
værdisat, hvilket vi heller ikke plejer at gøre. 
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Aktiviteter og arrangementer  

Det var 10. sæson for bisløjd i den forgangne vinter. Det var også et godt 
hold denne vinter, og kreativiteten var stor. Der blev produceret flere 
forskellige stadetyper. Det blev dokumenteret for os alle i maj-nummeret 
af vores blad, hvor vinterens produktion blev præsenteret på et dejligt 
billede sammen med alle de glade deltagere. 

Der blev som nævnt bygget mange stader, både de traditionelle trugstader 
og flere specialstader, bl.a top-bar hives.  

Poul Erik Andersen har som den utrættelige holdleder annonceret den 11. 
sæson og afklaret med Gentofte Kommune, at det stadig kan foregå om 
torsdagen fra kl. 19 til 22. på Bakkegårdsskolen. Villy Kristiansen har sag 
ja til også at fortsætte som kvalitetssikrende over-måle-kontrollør, og 
Morten Westy vil i den kommende sæson også hjælpe og instruere. Der 
må fortsat kalkuleres med en beskeden deltagerbetaling til vedligeholdelse 
af værktøjet på skolen. 

I skal have tak alle 3 for jeres indsats for KABF’ bisløjdhold 

Vintermøder  

Det blev til 4 interessante arrangementer i den forgangne vintersæson. 

Den 27. oktober 2015 fortalte Egon om at være ny biavler. Det er 
interessant at høre begynderes fortællinger, om end det var andet år i træk 
Egon fortalte om at være ny biavler. Men jeg tror, vi alle fandt det 
interessant at høre, hvad han synes havde været udfordrende ved at skulle 
omsætte den teoretiske lære til praktisk biavl i stader. Samme aften viste 
Fatema Aboolcarim sin film om Viggos Biskæg. Det var en anderledes 
oplevelse og meget stemningsfuldt at se filmen, som var i et adstadigt 
tempo. Den ledsagende musik bidrog til at gøre det til en speciel oplevelse. 

Den 1. december 2015 havde vi, som vi plejer det i december: 
Julearrangement. Her smagte vi på medlemmernes faste og flydende 
honninger. Vi udpegede vindere i begge kategorier. Der var tillige mjød og 
kager på bordet. Det er et meget populært arrangement, som også vil være 
at finde i denne vinters program. Det bliver den 6. december 2016.  
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9. februar 2016 havde vi besøg af Flemming Vejsnæs, konsulent i 
Danmarks Biavlerforening. Flemming fortalte om honningbehandling og 
om stadekort.dk.  

Den 15. marts 2016 havde vi besøg af seniorforsker Yoko Dupont, som 
fortalte om vilde bier og om konkurrencen mellem honningbier og vilde 
bier. Det var super interessant, og Yoko er en god formidler. 

Sommerens arrangementer 

Sidste år havde vi en sommertur ud over det sædvanlige. Vi var på Læsø 
og besøgte bl.a. de brune bier i skovhytten hos Carl-Johan Junge og Bjørn 
Johansen. Det var alletiders tur. Her den 21. august 2016 var der i øvrigt 
stiftende generalforsamling i foreningen til den brune bis bevarelse. Det 
synes vi i bestyrelsen er et godt initiativ og foreslår her på 
generalforsamlingen, at Københavns Biavlerforening melder sig ind i 
denne nye forening med det officielle navn: ”Den Brune Bi i Danmark”. 
Bestyrelsen synes, vi skal melde os ind i denne nye forening, og at vi skal 
gøre det som forening, fordi vi på den måde kan markere vores samlede 
støtte til den oprindelige honningbi i Danmark. Vi vil samtidig opfordre 
vores medlemmer til at orientere sig om den nye forening i næste nummer 
af Tidskrift for Biavl.   

I den forgangne sæson valgte bestyrelsen ikke at bruge kræfter på at 
planlægge en sommertur. Dels fordi vi havde svært ved at finde kræfterne 
ovenpå turen i 2015, dels fordi vi måtte bruge kræfterne på de udfordringer 
den nye struktur i bigårdene gav. Men vi fravalgte også sommerturen fordi 
der i sommer var et jubilæumsarrangement i Ringe, der tog 
opmærksomhed. Men mon ikke vi finder ud af at få arrangeret en 
sommerudflugt i 2017?  

Er der i øvrigt nogen der har en god ide, til hvordan sådan en dag kunne 
forløbe, eller måske ligefrem nogen der har lyst til at arrangere, eller være 
med til at arrangere, så sig endelig til. 

DBF fyldte 150 år i 5. juli 2016 

I den anledning blev der holdt et arrangement med en fest den 2. og 3. juli 
2016 i Ringe. Der var masser af udstillere på torvet i Ringe. Selvsagt var 
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der flere, der solgte honning og andre biprodukter, mjød, øl, bolcher, 
cremer m.m. Der var udstillere, der viste presser, stader og andet udstyr. 
Der udover var der en meget fint tilrettelagt konference med gode 
foredragsholdere fra ind- og udland. Lørdag aften var der fest med fin 
forplejning og underholdning. 

Arrangementet på torvet i Ringe sluttede søndag den 3. kl. 14 med, at 
Viggo anlagde det nydeligste biskæg med Asger Søgaard som assistent. 
Jeg synes, det var et smukt par de to. For ikke at tale om resultatet, Viggo 
– det var imponerende. Lige til fjernsyn, aviser og blade. Og det blev da 
også til forsiden af Tidskrift for Biavl nr. 7 2016 

Det er jo godt nok en sær ide, det med et biskæg. Jeg tror, vi er rigtig 
mange biavlere, der - når vi fortæller om fænomenet, biskæg eller viser 
billeder heraf - får spørgsmålet: ja, men hvorfor? Hvorfor anlægger man 
sådan et biskæg? Jeg ved ikke, om nogen har et svar, der er bedre 
end……….tja, fordi man kan! 

Jeg talte, at vi var 20 medlemmer og ægtefæller fra KABF, der på en eller 
anden måde tog del i arrangementet.  

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 var også i året, der er gået, den ihærdige redaktør, der 
får sat bladet op og sendt det til trykning.  

Vi kan ikke komme uden om at trykning og udsendelse af bladet er en 
bekostelig affære. Det er faktisk hele vores kontingent, der går til bladet.  

Hjemmesiden er også et godt medie til kontakten til medlemmerne og ikke 
mindst de kommende medlemmer. Hjemmesiden undergår fortsat en 
udvikling og opdateres ofte, takket være Morten Westy.  

Bipesten 

Forrige år blev vi noget forskrækkede over bipest i vores område. Året 
endte med, at der var 9 tilfælde af pest i vores område. Sidste år var der 4 
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tilfælde. Selvom vi altså så 4 tilfælde sidste år, var det tilfælde, der var ret 
godt forklarede, fortalte Sven Branner. Det var tilfælde, der havde relation 
til nogle af de 9 tilfælde, vi havde året før. Opgaven sidste år var altså at få 
gjort noget radikalt og få stoppet smitten. 

Jeg har igen i år op til denne generalforsamling talt med Sven. Der har 
ikke været tilfælde af ondartet bipest i 2016 fortæller Sven. Sven fortæller 
også, at gennemgangen af de bigårde, han har kendskab til inden for 2 km 
fra de 4 udbrud i 2015, er afsluttet.  

Sven fortæller videre, at der i øjeblikket er registreret 280 biavlere med ca. 
400 bigårde i CBR. Sammenholdt med DBF’s medlemsregister er det 
Svens skøn, at ca. halvdelen af os er registreret i CBR. Jeg vil derfor heller 
ikke lade denne lejlighed gå forbi uden at påpege det hensigtsmæssige i at 
lade jeres bigårde registrere i Bigårdsregistreret. Det er jo hjælp til 
selvhjælp, at biinspektøren kan finde de bigårde, der i en given situation 
ligger i farezonen.  

Derfor bør alle bigårde registreres. Så derfor. Lad jer nu registrere. 
Systemet er endnu engang opdateret, hvilket har gjort det lidt lettere at 
lade sig registrere. Så prøv igen, hvis du ikke allerede er registreret. 

Afsluttende 

Vi konkluderede for et par år siden i bestyrelsen, 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.   

Vi stillede bl.a. disse vigtige punkter op: 

• At vi sikrer den teoretiske og praktiske uddannelse – hvilket 
involverer flere undervisere.  

• At vi strukturerer undervisningsarbejdet i skolebigårdene, så det er 
muligt at trække på flere undervisningsresurser. 

• At vi sikrer fremtiden for vores skolebigårde. 

De nævnte forhold har ikke ændret sig i det forgangne år. Det er og bliver 
vores hovedopgave, og det er klart der, vi bruger de fleste af vores 
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resurser, det er områder, som kalder på initiativer, der kan bringe flere 
medlemmer i spil i forhold for at få løftet disse opgaver. Det er rigtig 
dejligt at mærke, at det også er noget af det, vi kan i foreningen. 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 eller 
kunstnere ønsker at komme tæt på bierne. Tak til alle, der har bidraget. 

Til denne generalforsamling står vi med den udfordring at Annette 
Andersen har valgt ikke at genopstille som medlem. Annette har fungeret 
som sekretær i 4 år, og så har hun passet skolebigården i Ejby et par år. Vi 
siger tak til Annette for den indsats, hun her har ydet. 

Jeg vil også sige tak til Jesper Valentin, der har valgt at sige fra som 
revisorsuppleant. 

Bestyrelsen i beretningsåret  

Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Thomas Skall (formand), Poul 
Erik Andersen (næstformand), Niels Max Bülov (kasserer), Annette 
Andersen (sekretær), Egon Christensen og Michael Schaumburg 
(suppleant).  

Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder.  

Udover disse møder er vi meget ofte i kontakt via telefon og e-mail om 
behandling af mangeartede små og store sager.  

København 27. september 2016 

Thomas Skall  
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Tirsdag d. 6. december kl. 19.30 julemøde 
 
Igen i år holder vi julehygge og smager på honning. Tag et glas af din 
bedste honning med (max et pr. medlem), så vi kan sammenligne de 
forskellige honninger i vores område. Ligesom tidligere år finder vi den 
bedste flydende og faste honning. Medbring selv kaffe/te og kop, og hvis 
du har overskud og lyst til at bage en kage, må den også meget gerne 
medbringes. Skulle nogen have en flaske velbrygget mjød stående så tag 
endelig den med også. Håber, vi som altid får en rigtig hyggelig aften. Alle 
er velkomne.  
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 

Kontingent til KABF's Voksklub 
 

HUSK kontingent til KABF'S Voksklub 25 kr. inden 31/12. 
Konto i Nordea:   2131 – 6264263547. 
Man må gerne komme forbi kassereren og betale kontant, hvis man bor i 
nærheden.  
 
 DLF • Tlf. 63 17 16 00 • agro@dlf.dk • www.dlf.dk 

- til glæde for dyr og mennesker 
Kontakt en af vores mange forhandlere. 
Eller besøg vores hjemmeside www.dlf.dk. 

Vildtafgrøder 
Mangfoldighed i naturen 

 
 



 VOKSTAVLEN 24 



 VOKSTAVLEN 25 

                                
                            

 



 VOKSTAVLEN 26 

 
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: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  
Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby     Tlf. 51 76 77 00 
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  Tlf. 41 39 30 52 
Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S  Tlf. 66 11 79 09 
 
Bisygdomsinspektører:  
Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden mands bier, 
skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør.  
 
 
Område 01 (postnummer 1000-2699 og 2770-2799):  
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby   Tlf. 45 87 95 02  
email: sven.branner@mail.dk   Mobilnr. 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  
email: sven.branner@mail.dk  Mobilnr. 20 24 95 02   
                                                                      
Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg  Tlf. 61 86 24 08 
email: tapani.k.ranta@gmail.com 
 
 
Område 03 (postnummer 2940-3199):  
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,   Tlf. 49 70 30 71  
email: 
  

nicolaj@hyldehuset.dk 

 
Område 04 (postnummer 3200-3499):  
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,   Tlf. 48 18 80 95  
email: 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:tapani.k.ranta@gmail.com�
mailto:biwiwe@dbmail.dk�
mailto:jonathan.edwards@privat.dk�


 VOKSTAVLEN 28 

 
 

  

B PP 
 
 
 
Afsender: Thomas Skall 

Støvnæs Allé 50 
2400 København NV 

 

  


