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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 2020 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, Tonemestervej 14 st th, 2400 København NV. 

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. 

 

 

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. 

 

Marts 

 

Mandag d. 23/3 kl 19.00 Hvidovre Biavlerforenings generalforsamling 

på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1. Se side 11. 

 

Mandag d. 23/3 kl. 19.45. KABF’s Voksklub holder ordinær 

generalforsamling på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1 (ved Hvidovre 

Kirke), 2650 Hvidovre. Se s. 13. 

 

Maj 

 
Uge 20 KABF’s Voksklub. 

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

 

Mandag den 11/5 mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 KABF’s Voksklub. 

Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til Bihuset ved 

HBiF’s Bigård, Byvej 98, Avedøre. Se s. 13. 

 

http://www.vokstavlen.dk/
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Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2020 

 
 

Søndag d. 22/3 kl.10.00 Første eftersyn og vask af rammer. 

 

Søndag d. 19/4 kl.10.00 Måske 1. udvidelse. 

 

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

 

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

 

Søndag d. 12/7 kl. 10.00 Honningfratagning. 

 

Tirsdag d. 4/8 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning. 

 

Søndag d. 9/8 kl. 10.00 Honningfratagning og fodring. 

 

Søndag d. 16/8 kl. 10.00 Varroabehandling (myresyre). 

 

Søndag d. 23/8 kl. 10.00 Udlevering af oxalsyre. 

 

Søndag d. 22/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre. 
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Møder i Skolebigården i Ejby 2020 

 

 
Lørdag d. 21/3 kl. 10.00 Første eftersyn og vask af magasiner. 

 

Lørdag d. 18/4 kl. 10.00 Måske 1. udvidelse. 

 

Onsdag d. 6/5 kl. 19.00 Første aftenmøde. Herefter hver onsdag aften. 

 

Onsdag d. 8/7 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning. 

 

Lørdag d. 11/7 kl. 10.00 Honningfratagning. 

 

Onsdag d. 5/8 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning. 

 

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

 

Lørdag d. 15/8 kl. 10.00 Varroabehandling (myresyre). 

 

Lørdag d. 22/8 kl.10.00 Udlevering af oxalsyre. 

 

Lørdag d. 21/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.  

 

 

 

Møder i skolebigården i Hvidovre 2020 
 

 

Åbent hus i bigården 2020 = mandage kl. 19.00 i maj, juni og juli,1. gang 

mandag d. 4. maj.  
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FORMANDENS HJØRNE 
 

 

 

Godt Nytår!  

 

Der er fuld gang i indskrivningen af kursister til begynderkursus 2020. I år 

ændrer vi teoridelen fra at være et kursus over 4 aftner, tirsdage i april fra 

19.00-22.00, til at være et weekendkursus den 25./26. april, begge dage fra 

12.00-17.00. Det har været en nødvendigt at foretage denne ændring pga. 

undervisernes kalendere. Vi har i igen i år 80 pladser på kurset.  

 

Vi byder de nye biavlere velkomne. 

 

I de seneste år har vi tilrettelagt medlemsaftnerne på KVL og i Ejby (efter 

kursets afslutning) på den måde, at der altid er 3 erfarne biavlere til stede 

til at sikre aftenens program. Det er gået fint, så vi har kunnet holde åbent 

begge steder sæsonen i gennem. Vi regner også i 2020 med at holde åbent 

- sæsonen igennem - i begge de nævnte bigårde efter samme model. Vi 

tillader os at trække på de kræfter, vi plejer at trække på, men hvis du har 

lyst til at være med på holdet, der leder kollegaerne gennem aftenen, så 

send mig en mail. 

 

I rækken af vinterarrangementer er vi nået til det sidste i denne sæson. Det 

finder sted den 25. februar 2020. Der kommer Slotsherren fra slottet i 

Smørmosen, Jens Juhl, og fortæller om sin økologiske kolonihave i 

Gladsaxe. Her har Jens Juhl og hans hustru Sølva Falgren en perle af en 

have. De har sammen skrevet og udgivet en række bøger om havebrug mv. 

Jens har igennem mange år været med i vores forening og holdt bier i 

haven. Så jeg er sikker på, vi får en dejlig aften, med Jens’ store viden om 

praktisk havebrug. 

 

Den 14. januar havde vi besøg af Annette Bruun Jensen, lektor på KU 

Science. Annette gav os et meget spændende foredrag om den seneste 

biforskning om bier i byen kontra bier i agerlandet, om hvordan bierne 

klarer sig mod planters giftstoffer og om honnings medicinske egenskaber. 

Det var en spændende aften. 
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Læg i øvrigt mærke til, at Birgitta Nielsen har sendt os en artikel om 

honning og sårbehandling. Artiklen er trykt i dette blad. 

 

I december afholdt vi det traditionelle julemøde, hvor vi som vanligt 

kårede de bedste flydende og faste honninger, og uddelte præmier, drak 

kaffe og spiste kage – julehyggede som vi plejer at gøre det. Andetsteds i 

bladet kan I se, hvem der vandt i de to honningkategorier.  

 

Har I set, at årets biavlskonference afholdes den 7. og 8. marts? Vi er 

nogle stykker, der allerede har meldt os til konferencen og forventer, at 

den, som den plejer van at være det, er givende og inspirerende. 

 

I skal også lægge mærke til, at der på KU afholdes en workshop om varroa 

den 29. februar og 1. marts 2020.  

 

Husk vores Facebookgruppe: Københavns Biavlerforening. 

 

Thomas Skall 

 
 

Fotos fra julemødet taget af Villy Søgaard Iversen 
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Vinderne af flydende honning: Annette Høy, 2. Martin Juul, 3. Bo og Bi Nielsen 

 

 
Vinderne af fast honning: 1. Poul Erik Andersen, 2. Peder Riis Hedegaard, 3. Leif Ege 
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Hvidovre Biavlerforening 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

 

Mandag d. 23. marts 2020 kl. 19.00 på 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 til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
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                                   KABF’s VOKSKLUB 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KABF´s Voksklub 

mandag den 23. marts 2020, kl. 19.45 på Rytterskolen,  

Hvidovre Kirkeplads 1, (ved Hvidovre Kirke), 2650 Hvidovre. 

 

Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent. 

2.   Beretning. 

3.   Regnskab. 

4.   Indkomne forslag. 

5.   Fastsættelse af kontingent. 

6.   Valg af bestyrelse, samt revisor. 

7.   Eventuelt. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i 

hænde senest, mandag den 9. marts 2020. 

 

Jonathan Edwards (voksklubbens formand) 

 

 

KABF´s Voksklub. Forårssmeltning 2020 
 

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

 

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

Hvidovre mandag d. 11. maj 2020 mellem kl.19.00 og kl. 20.00. 

 

Heino vil gerne have, at vi pakker vores rammer på den måde, som 

fremgår af Bihusets hjemmeside, eller gå ind på www.YouTube.com og 

søg: 

`Sådan pakker du dine rammer til Bihuset.´ 

 

Husk! Der skal være en vandfast navneseddel som bindes indvendig på 

rammerne og en udvendig på poserne, med navn, adresse og KABF 

voksklubmedlemsnummer på begge sedler. 

 

Jonathan Edwards. 
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Biavler søges 

 
Udbred kendskabet til biernes liv 

På Naturcenter Amager har vi i mange år haft et særdeles populært 

udstillingsstade. Både børn og voksne bruger lang tid foran stadet for at se 

livet indenfor. Skal det være dine bier, der fanger publikums interesse for 

bierne fremover?  

Vi søger en biavler, der kan stille en familie til rådighed, og som vil tilse 

og passe familien fremadrettet, herunder også vinterfodring.  

Naturcenteret har selv et udstillingsskab.  

Der er et vederlag på 2.500,- kr. årligt.  

Kontakt Marie Steensgaard på Naturcenteret på mail friluftshuset@nst.dk 

eller ring 32461053 (tirsdag-torsdag 9-15) 

 

 

 

 

 

mailto:friluftshuset@nst.dk
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Sårbehandling med honning 

Honningens kulturelle, religiøse og medicinske betydning har en historie 

som går langt tilbage i tiden i mange forskellige kulturer. Honning er bl.a. 

blevet brugt til behandling af betændte og kroniske sår. Honningens 

helende effekt har levet videre i folkemedicinen, men faldt i glemsel 

forbindelse med opdagelsen af det moderne antibiotikum. Efterhånden er 

interessen dog vendt tilbage, ikke mindst da viden om den New 

Zealandske manuka honnings sårhelende effekt begyndte at spredes i 

1980erne. Også antibiotikaresistente bakterier som MRSA har øget 

interessen for at finde andre behandlingsmuligheder. Det er nu 

videnskabeligt bevist, at honning kan have en bakteriedræbende effekt. 

Dansk forskning viste i 20181 at en del dansk honning kan have en lige så 

god, eller bedre effekt, end manuka honning. 

 
1 The Antibacterial Effect In Vitro of Honey Derived from Various Danish Flora 
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Min mand Bo var uheldig. I løbet af kort tid fik han flere sår med 

infektioner som følge. En rosentorn i en finger, en tjørnetorn i hånden, et 

skab som fald ned på hans fod. Selv om tornene blev fjernet og sårene 

vasket med sæbe og vand, blev de inficeret og ville ikke hele. 

Infektionerne spredte sig, og i et tilfælde var der risiko for blodforgiftning. 

Bo blev behandlet med antibiotika og blev rask igen. Men, som mange har 

erfaring med, kan antibiotikum påvirke kroppens immunforsvar, og efter 

en kur kan man blive træt og få problemer med maven. Var der andre 

muligheder?  

Da Bo fik et andengrads brandsår på armen, satte han sig med armen i 

koldt vand i 1 time. Men det gjorde stadig ondt. På det tidspunkt kom vi i 

tanke om at have læst, at man kunne bruge honning til brandsår. Bo tog 

armen op fra vandet og smurte armen med vores egen honning fra haven 

her i Valby. Efter 10 minutter var smerten væk. Han blev ved med at 

smøre armen med honning hver dag. Helingen gik hurtigt. Efter 2 uger 

kunne man næsten ikke længere se såret. Næste gang Bo fik et mindre sår 

vaskede han det med lunket vand, smurte honning på, og dækkede det med 

gaze. Når gazen skiftes, fjernes snavs og ny honning på. Hver gang med 

den samme gode helende effekt. 

Honningbier er de insekter som har en af de største mængder af 

usædvanlige helsefremmende mælkesyrebakterier (Lactobacillus og 

Bifidobacterium). De er udviklet i løbet af millioner år og lever af den 

nektar, som bierne samler, og som senere bliver til honning. Årsagen til 

honningens bakteriehæmmende effekt er et samspil mellem forskellige 

komponenter: Honningens brintoverilte, sukkermolekyler som knytter sig 

til vandmolekylerne, så at bakterierne ikke længere har vand at vokse i, 

honningens lave pH-værdi (3,2-4,5) og phenolerne, en type af antioxidant 

som understøtter helingsprocessen.  

Honning er dermed udmærket til at behandle sår. Den er 

bakteriehæmmende, reducerer den helbredende tid og ardannelse, 

understøtter opretholdelsen af et fugtigt sårmiljø, som er gavnligt for 

helbredelsen. Honningen danner en elastisk film over såret, der forhindrer 

bakterier og andre mikroorganismer til at komme ind. Honningen er 

antiinflammatorisk, dvs. reducerer rødme, hævelse og giver såret ro. 

Honningen er helt naturlig og har ingen kendte bivirkninger. 
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I sundhedsvæsenet er man begyndt at bruge honning, i stedet for fx. 

sølvprodukter, til behandling af forskellige typer af sår: akutte, kroniske, 

inficerede, overfladiske, dybe, kræftsår, hudafskrabninger og 

forbrændinger. Honning har den samme eller bedre effekt, og man undgår 

tungmetaller.  

Det bliver spændende at følge forskningen om honning, naturens 

antibiotika, en tilbagevenden til folkemedicinens behandlingsmetoder, men 

med ny viden. 

Birgitta Höglund Nielsen 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Stadepladsen 

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

mere på biavl.dk under love. 

 

 
 

Bier til salg på 12x10 

 

Først i maj måned når de er synet. 

 

Jens Lindhardt    tlf 25 85 37 41 
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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 

 


