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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 2018 er 80 kr. til KABF og 710 kr. til DBF. I alt 790 kr.  

DBF sørger for automatisk opkrævning, hvis man både er DBF-medlem og KABF-medlem og 

tilmeldt betalingsservice. 

Er man alene medlem af KABF, bedes man indbetale kontingentet til foreningens bankkonto: 

Danske Bank: registreringsnummer 4424,  kontonummer 0006021158. 

  

Vokstavlen 

KABF’s medlemsblad udkommer 4 gange årligt. Kontakt Ulla Fogt på ulla.fogt@gmail.com. 

Deadlines: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober. 

 

Lokalforening 

Hvidovre Biavlerforening (HBiF) 

Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 77 46 77. 

 

Mødeadresser: 

KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU SCIENCE,  

Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: KU SCIENCE, Auditorium  

A 2-84.-11, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C. 

HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre. 

KABF/Ejby: Mosetoften 35, 2600 Glostrup. 

Tårnby-Bi: Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup. 

Gratis udlån af honningpresse og 3-solds slynge: 

Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 77 46 77 

Gratis udlån af 4-solds slynge:  

Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV. Tlf. 35 83 54 96 

E-mail: peder@riis-hedegaard.dk.                                                              Tlf. 22 80 23 06 

 

 

 

 

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. 

 

Maj 

 
Uge 19 Voxklubbens forårssmeltning. Se side 11. 

 

Uge 20 KABF’s Voksklub. 

Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 20. 

Mandag d. 14/5 mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 KABF’s Voksklub. 

Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til Bihuset ved 

HBiF’s Bigård, Byvej 98, Avedøre. 

 

August 

 
Lørdag d. 25. august. Sommertur til Fyn. Sæt kryds i kalenderen. Se s. 9 

 

 

 

Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2018 
      

  

  

Tirsdag d. 8/5 kl.19.00 Første aftenmøde. Herefter hver tirsdag aften. 

Dronetavler sættes i. 

 

Tirsdag d. 10/7 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning. 

 

Søndag d. 15/7 kl.10.00 Honningfratagning. 

http://www.vokstavlen.dk/
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Tirsdag d. 7/8 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning/sidste 

aftenmøde. 

 

Søndag d. 12/8 kl. 10.00 Honningfratagning og fodring.  

 

 

Søndag d. 19/8 kl. 10.00 Varroabehandling og fodring.  

Udlevering af oxalsyre 

Medlemmer kan få udleveret oxalsyre til 

deres bifamilier (max. 10). 

Bestil senest søndag 12. august, gerne 

sammen med evt. bestilling for november. 

Send en mail med navn og antal familier 

til: inger@humleby.dk. 

 

 

Søndag d. 25/11 kl.10.00 Varroabehandling.  

Udlevering af oxalsyre 

Medlemmer kan få udleveret oxalsyre til 

deres bifamilier (max. 10)  

Bestil senest søndag 18. november. 

Send en mail med navn og antal familier 

til: inger@humleby.dk. 

 

 

 

 

 
 

Møder i skolebigården i Ejby 2018 

  

  

  

Onsdag d. 9/5 kl. 19.00 Første aftenmøde. Herefter hver onsdag 

aften.Dronetavler sættes i. 

 

mailto:inger@humleby.dk
mailto:inger@humleby.dk
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Onsdag d. 11/7 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning. 

 

Lørdag d. 14/7 kl. 10.00 Honningfratagning. 

 

Onsdag d. 8/8 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning/sidste 

aftenmøde. 

 

Lørdag d. 11/8 kl. 10.00 Honningfratagning og fodring. 

 

Lørdag d. 18/8 kl. 10.00 Varroabehandling og fodring.  

Udlevering af oxalsyre 

Medlemmer kan få udleveret oxalsyre til 

deres bifamilier (max. 10) 

Bestil senest søndag 12. august, gerne 

sammen med evt. bestilling for november. 

Send en mail med navn og antal familier 

til: oxalsyre.kabf@gmail.com. 

 

Lørdag d. 24/11 kl. 10.00 Varroabehandling.  

Udlevering af oxalsyre 

Medlemmer kan få udleveret oxalsyre til 

deres bifamilier (max. 10)  

Bestil senest søndag 18. november.  

Send en mail med navn og antal familier 

til: oxalsyre.kabf@gmail.com. 

 

 

 

 

Møder i skolebigården i Hvidovre 2018 

 

Åbent hus i Hvidovre Bigård 2018: Mandage kl. 19.00 i maj, juni og juli.  

 

 

   

mailto:oxalsyre.kabf@gmail.com
mailto:oxalsyre.kabf@gmail.com
mailto:oxalsyre.kabf@gmail.com
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Formandens hjørne 

 

   
Sum, sum, bisæsonen er begyndt.  

 

I de seneste par uger er foråret kommet væltende ind over os. Hvor er det 

dejligt efter en lang vinter at høre staderne summe af liv igen. 

 

Vi er mange, der har fodret her den sidste månedstid. Det har vi også gjort 

i skolebigårdene. Og indtil videre har jeg ikke hørt om de store vintertab, 

men det er måske lidt tidligt at konkludere på det. 

 

Igen i år vil jeg byde velkommen til alle de nye biavlere, vi har fået i 

foreningen. I år er der flere end nogensinde. Det blev til 73 tilmeldte til 

kurset. Vi udvidede den teoretiske del, fordi vi har indgået en aftale med 

Tårnby-bi om at gå sammen om undervisningen, således at vi tager os af 

den teoretiske del, som vi plejer, men udvider med – i udgangspunktet 15 

– kursister, der til gengæld kan tage den praktiske del af kurset i den nye 

skolebigård på Tømmerupvej nr. 34.  

 

Vi glæder os til at møde alle de nye ude i skolebigårdene til 

medlemsaftenerne.   

 

Apropos medlemsaftner: Forrige år etablerede vi en ny ordning med 

skiftende skolebigårdsledere i skolebigårdene i Ejby og på Science. Det 

lykkedes også på den måde sidste år, og vi gentager ordningen i år. Vi har 

i bestyrelsen igen involveret flere medlemmer og er ved at have 

sammensat et par hold, hvor hver tegner sig for ca. 3 aftner, sammen med 

et par stykker mere. Vi fornemmer igen i år en stærk opbakning blandt alle 

til, at vi holder fast i disse medlemsaftner, hvor vi på ugedagen holder 

bigården åben fra kl. 19:00, sæsonen igennem.  

 

Lørdag den 4. april var der generalforsamling i Danmarks Biavlerforening, 

og bl.a. valgte vi en ny formand. Knud Gråskov havde desværre valgt ikke 

at lade sig genvælge. Vi valgte Arne T Henriksen, som har været med i 

bestyrelen i mange år – Et rigtigt godt valg 
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Til Generalforsamlingen havde KABF’ bestyrelse i øvrigt indgivet dette 

forslag om at lade en udtalelse om vilde bier vedtage: 

 

For tiden føres en del diskussioner om en mulig konkurrence mellem 

honningbier og vilde bier. Desværre er diskussionerne sjældent 

evidensbaserede. Biavlere, forenet i Danmarks Biavlerforening finder 

derfor sjældent disse diskussioner frugtbare. I stedet bør fokus rettes mod 

de reelle og fælles udfordringer for bierne - såvel for de vilde bier som for 

honningbier - nemlig manglen på fødegrundlag, redesteder og brugen af 

pesticider. Det er det, Danmarks Biavlerforening har gjort, gør og vil 

fortsætte med at gøre.  

  

Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget, hvilket jeg er meget glad for, for jeg 

har ikke fantasi til at forestille mig, at nogen biavler vil de vilde bier andet 

end godt. 

 

Det sidste af vores vintermøder holdt vi ikke, som vi plejer på KVL. Vi 

havde i stedet arrangeret en tur til vores hovedforening, Danmarks 

Biavlerforenings kontor i Sorø. Det var en fin dag, hvor vi fik set kontoret, 

etiketteprinteren, Bishoppen, hørt DBF’ sekretariatsleder Rune Havgaard 

Sørensen fortælle om, hvilke projekter DBF’ arbejder med lige nu. – Ja, vi 

fik også lov til at smage på forskellige honninger indsamlet til 

sortshonning-projektet. Efter besøget på Fulbyvej kørte vi til Parnashuset 

og spiste en dejlig frokost, inden vi fortsatte til Sorø Kunstmuseum. Jeg 

blev overrasket over, hvor fint Sorø Kunstmuseum er og især ikon-

samlingen, synes jeg, var interessant. Jeg vil sige rigtig mange tak til Poul 

Erik Andersen, der havde tilrettelagt turen. 

 

Poul Erik Andersen er på banen som turarrangør igen til sommer, hvor han 

arrangerer en tur til Fyn – I kan læse mere om turen andet steds i bladet. 

 

Til jeres orientering kan vi pga ny lovgivning om databeskyttelse ikke 

længere trykke medlemslisten i bladet.   

 

Jeg vil til slut, endnu engang byde velkommen til de nye kursister, der 

begyndte på kurset den 10. april 2018 og velkommen til medlemsaftnerne i 
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skolebigårdene fra maj måned (de præcise datoer finder I i ”kryds i 

kalenderen”) 

 

Jeg ønsker jer alle en god sæson 2018. 

  

Thomas Skall 
 

 

  

 

 

 

 

Sommertur 
 

 

Foreningsudflugt i bus til Fyn lørdag 25. august 2018. 

 

Ultimo august, når indvintringen finder sted, udvandrer KABF med bus til 

Fyn. Mål for turen er besøg hos ”Magtenbølle Honnning og Mjød” i 

Magtenbølle og hos Amanda i Kerteminde. 

Magtenbølle Honning og Mjød (www.magtenboelle.com/magtenboelle-

honning-mjoed/) er en lille ægtefællevirksomhed, hvor der for en biavler 

er masser af inspiration at hente, når det kommer til markedsføring og 

anvendelse af honning. Har etableret en webshop med egen fane/adgang 

fra ovennævnte inspirerende hjemmeside. Vi har mulighed for at købe 

honning/cider/mjød under besøget. Klaus Ankerstjerne og fru Else Marie 

er en oase i dagligdagen, læs mere om virksomheden ved at følge linket 

ovenfor. 

Kerteminde er, hvor ”Fyn er fin”. Alt efter smag vil der være mulighed for 

et besøg i akvariet ”Fjord og Bælt (www.fjordbaelt.dk) eller på Johannes 

Larsen Museet (www.johanneslarsenmuseet.dk) samt at hilse på Amanda 

på byens idylliske torv og at promenere på havnen. 

 

 

 

 

 

http://www.magtenboelle.com/magtenboelle-honning-mjoed/
http://www.magtenboelle.com/magtenboelle-honning-mjoed/
http://www.fjordbaelt.dk/
http://www.johanneslarsenmuseet.dk/
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Tentativt program: 

 

07.15 Check-in på P-pladsen på Sjælør Station. 

07.20 Afgang i bus fra Sjælør Station. 

09.00 Ca. Rast og morgenkaffe(medbragt) ved P-plads gl. færgeleje 

Nyborg. 

10-13 Rundvisning og frokost hos Magtenbølle Honning og Mjød. 

13.15 – 14.15 Transport fra Magtenbølle til Kerteminde. 

14.15 – 16.30 På egen hånd gruppevis i Kerteminde. 

16.30 – 17.15 Kaffe og kage på havnen i Kerteminde. 

17.15 Farvel til Kerteminde og afgang mod Sjælør. 

18.45 Ca. Hjemkomst til Sjælør Station. 

Turen gennemføres i bus, såfremt mindst 50 deltagere melder sig til. 

Forhåndstilsagn med frist mandag 28. maj til Poul Erik Andersen på 

emailadressen frydhs@email.dk. Ved tilsagn returneres en kvitteringsmail. 

Antal forhåndstilsagn vil være afgørende for plads i bussen/turens 

gennemførelse. Er antallet tilstrækkeligt stort, går bestyrelsen videre med 

turplanlægning, og en bindende tilmeldings- og betalingsdato fastsættes og 

udmeldes pr. mail til alle. 

Deltagerpris: Voksne kr. 500, børn kr. 350. Beløbet dækker transport i bus 

med chauffør t/r Sjælør St., entré til ”Magtenbølle Honning og Mjød”, i 

Kerteminde entré til enten ”Fjord og Bælt” eller Johannes Larsen Museet. 

For medlemmer tillige en let, udefra leveret, frokost, kold, (ekskl. 

drikkevarer), der nydes hos Magtenbølle H&M. Øl/vand/cider/mjød til 

frokosten kan købes i butikken hos Magtenbølle H&M. Ikke-medlemmer 

betaler egenhændigt udover turprisen kr. 120 for samme frokost.  

 

Kom med, vær del af foreningen KABF!   Bestyrelsen. 
  

                                  
 

 

 

  

mailto:frydhs@email.dk
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Voxklubbens forårssmeltning 2018. Uge 19. 

 

Voks kan afleveres fra og med lørdag d. 5. maj til og med lørdag d. 12. 

maj - til HEINO i Tappernøje. 

 

Fælles transport fra Jarl Korreman`s adresse: 

Tårnholmsvej 4. 2700 Brønshøj, tlf. 30 64 42 22 / 38 80 01 99 

 

Her kan tavlerne indleveres fra og med mandag d. 7. maj til og med fredag 

d. 11. maj. Tavlerne placeres i indkørslen (evt. på traileren). 

 

Benzinudgifterne vil i år, 2018, blive betalt af klubkassen.  

 

20 tavler er det maksimale antal tavler, HEINO ønsker i sækkene.  

 

Emballer tavlerne godt i to lag tætte sække. Husk, at mærke med VOX og 

eget navn både indvendigt og udvendigt. 

 

For at kunne smelte i VOXklubbens regi skal man være medlem, have 

underskrevet vokserklæring og have betalt kontingent! 

 

 

 

Hvidovre Biavlerforening 
 

Generalforsamling 2018  

  

Mandag d. 19. marts på Rytterskolen. 

En snes biavlere var mødt op, Niels Kærbølling valgtes til dirigent, han 

konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav ordet til 

formanden for beretningen. Den gav ikke anledning til bemærkninger og 

blev godkendt. 

Regnskabet fremlagdes, Jørn Eriksen udtrykte tilfredshed med 

overskueligheden, men spurgte efter status over foreningens aktiver. Efter 

lidt snak enedes man om, at det ikke var nemt at bedømme på denne tid af 



 VOKSTAVLEN 12 

året, hvor mange familier overlever m.m. Regnskabet godkendtes, og da 

der ingen indkomne forslag var, gik man over til valg. 

Michael Lundborg genvalgtes, Pia Enemærke avancerede fra at være 

suppleant til bestyrelsesmedlem, og som ny suppleant valgtes Maj-Britt N. 

Andersen. 

Under punktet fremtidigt arbejde blev et årligt ”summemøde” udenfor 

sommersæsonen vedtaget, og besluttet til 3. mandag i januar, hvilket i 

2019 bliver mandag d. 21 januar. Tid og sted vil blive bekendtgjort 

senere.  

Under eventuelt udtalte Arne Moos, at arbejdet i bigården virkede noget 

ustrukturereret, han kommer i Ejby, og finder arbejdsgangen mere 

systematiseret der. Jørn E henviste til, at det måske skyldtes, at man der 

ikke har den samme stabilitet i varetagelsen af arbejdet med bierne, og 

derfor er nødt til at have systemer. I Hvidovre er det de samme, der 

”organiserer” arbejdsgangen, og referenten kunne konstatere en rimelig 

tilfredshed med ”åbent hus” aftenerne i Hvidovre. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.25 med de sædvanlige formalia. 

Ref: asp. 
 

 
 

 

 

Beretning 
 

Årets gang 2017. 

Det har ikke været den store honninghøst, vi er blevet plaget med i det 

forgangne år, kun nogle få har fået en nogenlunde normal høst. Trods 

vejret har åbent hus i bigården i sommer været særdeles godt besøgt, og 

foreningen trives i bedste velgående, så vi kan sige, den vokser stille og 

roligt. Velkommen til de nye ”medlemmer”. Det med medlemmer er 

ganske vist et lidt luftigt begreb, al den stund vi ikke har et regulært 

medlemsregister, vi har jo ikke nogen kontingentopkrævning til at 

dokumentere evt. medlemskab. Måske skulle vi tage en spørgerunde? 

Løseligt bruger ca 25 biavlere boende i Hvidovre foreningen, og nogle få 

uden for har tilkendegivet, at de gerne vil regnes med i foreningen, de er 

naturligvis velkomne. Som tidligere år har vi haft en snes kursister fra 

KABF fire gange i begyndelsen af sæsonen, hvilket der også er lagt op til i 
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år. Lars og Michael har igen stillet op for at indvie disse i biavlens 

mysterier, tak for det. Ellers har der ikke været de store begivenheder, 

måske bortset fra et indbrud i bigården. Åbenbart ikke for at hente noget, 

men for at gemme en stjålet crossknallert/motorcykel, som Politiet dog ret 

hurtigt hjalp os af med. Der foregår åbenbart nogle ting, der ikke lige tåler 

dagens lys, derfor har Petanqueklubben foranlediget en aflåset låge ved 

indkørslen.  Vi har som sædvanligt deltaget med stand de steder, vi plejer 

at være fast inventar og kan for vor rare hobby.  

 I det hele taget er det en forening, som det er rart at være med i og ret nem 

at holde sammen på, takket være hyggelige og interesserede medlemmer, 

tak for det.  
                                

 
 

                           

         
 

Optakt til ny sæson i Hvidovre 
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KABF’s Voksklub 
 

Generalforsamling  2018 

Mandag d. 19. marts kl. 19.45 på Rytterskolen, Hvidovre. 

 

Formanden, Jonathan Edwards, bød velkommen. Niels Kjærbølling valgtes 

til dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og 

gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. Den var som 

sædvanlig prisværdig kort og affødte ingen bemærkninger.  

Kassereren fremlagde regnskabet. Arne Moos spurgte til værdien af 

voksbeholdningen. Det aftaltes, at den oplyste mængde skulle kapitaliseres 

i referatet, man talte lidt om, hvad foreningens formue evt. kunne bruges 

til. Det blev ved snakken, så den bevares intakt til næste 

generalforsamling.  

Værdi af KABF’s Voksklub voksbeholdning 

29 kg blokvoks á kr. 80,00 = kr. 2.320,- 

35 kg. tavler á kr. 140,00  =  kr. 4.900,-  

Der var ingen indkomne forslag.  

Kontingentet fortsætter uændret = kr. 25,- årligt. 

Genvalg til formanden, Jonathan Edwards og bestyrelsesmedlem Michael 

Lundborg samt revisor Leif Stark.  

Under evt. fremsatte formanden nogle bekymringer på vegne af renheden 

af voks. Han har bier på Pometet i Taastrup, og der sprøjter de med 

ukendte midler. Lidt frem- og tilbagesnak om, hvad vi gør, hvis vor voks 

bliver forurenet. Der indsendes prøve til næste år, men det er jo en 

tillidssag medlemmerne imellem at holde voksen ren. Har man mistanke til 

sin voks, må man selvfølgelig ikke levere den til klubbens pulje.  

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25 i god ro og orden.  

Ref. asp.   
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KABFs Voksklub. Forårssmeltning 2018 
 

 

Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 20. 

 

Opsamling af tavler og voks foregår ved HBiF’s bigård på Byvej 98, 

Avedøre, mandag d. 14. maj 2018 mellem kl.19.00 og kl.20.00. 

 

Se på Bihusets hjemmeside eller se YouTube `Sådan pakker dine  rammer 

til Bihuset: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z2W4OgBiPc 

 

Husk! Der skal være vandfast navneseddel både indvendig og udvendig 

med navn, adresse og KABF voksklubmedlemsnummer. 

 

Jonathan Edwards. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z2W4OgBiPc
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Voxklubbens generalforsamling 
den 14.02.18 

 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse jf. §7. samt revisor 

 

På generalforsamlingen deltog: Jens Lindhardt, Gunnar Ytting, Klaus 

Danzer, Henning Egå, Jens Jung Nielsen, Christian Moesgaard, Poul Erik 

Andersen og Jarl Korremann 

 

Ad. punkt 1: 

Jarl Korremann blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter ordet til 

formanden for en beretning. 

 

Ad. punkt 2  

Formandens beretning:  

                                            

Jeg takker for fremmødet.  

 

Hvordan er så året forløbet: Året 2017 var så som så! Foråret næsten uden 

sværme. En våd og dårlig sommer. Et efterår der blev meget vådt. 

Vi har i år (2017) sendt en voksprøve til Tyskland via DBF, og resultatet 

er igen i år, at vi ikke har pesticider i vores voks. 

 

Medlemstallet ligger stabilt.  

 

Der har i år været en debat med formanden af KABF om hvordan KABF 

skal informere om voksklubber.  

Efter en del mails frem og tilbage, blev det til et genoptryk af den artikel 

som Jonathan Edwards og Jarl Korremann lavede for nogle år siden. Se 

Vokstavlen 2018 #1.  
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Jens sluttede beretningen med et håb om, at vi får et godt biår 2018! 

 

Formand Jens 

 

Efter formandens beretning udspandt der sig en debat: 

Et af emnerne var, hvordan vi får nye biavlere til ikke at starte med voks 

fra den grønne pulje, når de køber en startpakke hos en materiel 

forhandler. Flere tiltag blev foreslået: 1: Tage en snak med Heino om at 

tilbyde voksklubs voks i stedet for grøn voks. 2. Tale med Bitta Nielsen og 

Morten Westy om at få besøg i skolebigården af en repræsentant for en 

voksklub, når der er nye biavlere tilstede. 

For dem der allerede er på Grøn voks, kunne vi offentliggøre Jens’s skriv 

om, hvordan man flytter sig fra grøn voks til voksklub voks (det med 

tegnestifter). 

 

Beretningen blev godkendt! 

 

Ad. punkt 3  

Regnskab. 

I Gunnar Ytting gennemgik regnskabet! Henning har som revisor 

godkendt regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.   

 

Ad. punkt 4  

Indkomne forslag 

Der var i år fremsat en mængde forslag til ændringer i vedtægterne af 

bestyrelsen. Disse forslag blev diskuteret, og samtlige indkommende 

forslag blev vedtaget! 

Alle forslagene fremlagt af bestyrelsen blev som skrevet vedtaget, dog 

ikke enstemmig. De to forslag, der omhandlede annoncering af 

henholdsvis generalforsamling og ramme indlevering, blev vedtaget af 3/4 

af stemmerne. Argumenter imod forslagene var dels, at det var rart bare at 

se i Vokstavlen, og at det er med til at holder Vokstavlen levende. 

Bestyrelsen indikerede, at de forsat vil tilstræbe at sætte informationerne i 

Vokstavlen.  

De nye vedtægter vil blive distribueret til samtlige medlemmer. 
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Ad. punkt 5  

Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 30 kr. 

Dette blev vedtaget! 

 

Ad. punkt 6 Valg af bestyrelse 

Da 2018 jo er et lige årstal er det formand, der er på valg. Jens stillede igen 

op og blev genvalgt. 

Jens Jung Nielsen blev valgt til suppleant. 

Henning Egaa Jensen blev valgt til revisor. 

 

Eventuel: 

Jarl berettede om en mail til bestyrelsen af Kabf om regnskabet for 2017 

og om det svar, der var sendt tilbage. 

 

Poul Erik spurgte ind til, hvornår sidste rettidig indbetaling af kontingentet 

er! Efter at have konsulteret vedtægterne, er det faktisk ikke klart! 

Bestyrelsen lovede at komme med et forslag til en præcisering i 

vedtægterne til næste års generalforsamling! Formuleringen bliver sikkert 

noget ala `inden årets som kontingentet skal dække er påbegyndt’.   

 

Refereret af Jarl Korremann 
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Bisløjd 
 

 
 

Et deltager- og resultatmæssigt stort bisløjdhold sluttede vintersyslerne af 

midt i april. Udkommet af deltagernes flid spænder vidt, fra småting til 

dagligdagen i bierne til de større som voksilodningsapparater, 

tappespandsskamler, magasinafsætningsskamler, observationsstader, 

magasiner, tvillingmagasiner, trugstader, redskabskasser. 

På holdbilledet ses et udsnit af det tilvirkede tillige med deltagerne. 

Stående fra venstre mod højre: Marck Permin, Jan Loftager, Ole Iversen, 

Villy Kristiansen, Peter Høver, Poul Rebild, Trygve Friedrichsen, Poul 

Permin, Karina Rebild, Egon Chr. Lund, Poul Erik Andersen, Jeppe 

Scheel, Louise Pohl, Else-Marie Holm, Dorthe Henriksen, Niels B. Max. 

Siddende t.v. Tom Krieger og t.h. Henrik Verup. Fraværende ved 

fotograferingen var Gry Bastholm, Inger Nielsen, James Haile, Morten B. 

Westy. 
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____________________________________________________ 

STADEPLADSEN 

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

mere på biavl.dk under love). 

____________________________________________________ 

 
Har du få tavler til slyngning, 1 eller 2 Magasiner 8/16 stk. eller? 

så kan jeg hjælpe dig med at slynge her, vi aftaler en pris.  

Nye spande fra Heino, fødevaregodkendte. 

Trugstade 12/10 sælges, nyt 2.500. 

Honningglas 450 g med guldlåg kr. 2,75 pr. stk. kan bestilles til senere. 

levering. Medbring en kasse. 

Rammer med tråd 10,- kr. 

 

Arne Moos Vojensvej 23 2610 Rødovre 

ved Hvidovre Station 

Tlf. MobilePay: 27 42 68 08 

arne.kaj.moos@gmail.com 

 

 

 
Honningslynge og skrællebakke sælges. 

Ældre 6 solds Graze motorslynge sælges. Karret er 

rustfrit. Motoren kører fint. Det automatiske 

tavlevendingssystem virker dog ikke, man skal hjælpe 

tavleholderne rundt, når omdrejningsretningen ændres. 

Pris 1.800 kr. 

Stor skrællebakke m/skrællegaffel 600 kr.   

Thomas Skall: 26 12 25 02 

 

 

 

 

mailto:arne.kaj.moos@gmail.com
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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 

 

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 

 


