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Bilag:
Dagsorden punkt 2. Bestyrelsens beretning 2021/2022

Medlemmer: Foreningen har 1. november 138 medlemmer (5 flere end sidste år) og 8 
lokalmedlemmer, i alt 146 medlemmer. 

Årets aktiviteter
 Vi nåede at nævne det ved generalforsamlingen sidste år. Men regnskabet er på i år, så 

derfor en gentagelse: Vi afholdt de nordsjællandske biavlerforeningers fællesarrangement 
13. november med Hans Jørn Kolmos og med Kaia Albin Pedersen og 67 deltagere. Vi fik 
mange positive tilbagemeldinger og er også selv tilfredse med arrangementet og afviklingen.

 Foreningen stillede op med honning til julemarked i Mosteriet i Græsted i november 2021.  
 Udvintringskursus for begynderne fra 2021 blev gennemført via Zoom i februar og igen 

samarbejde med Hørsholm og omegns biavlerforening. Det fungerer fint og alle andre har 
også mulighed for at få link til seancen og deltage. 

 Begynderkurset blev igen gennemført med fysisk fremmøde. Vi havde 20 kursister, så alle 
har en stol at sidde på. 

 I april havde vi et foredrag med besøg af Lise Hansted om biavl i Indien.
 I maj var der udflugt til Nordsjællandske bivenner og efterfølgende rundtur med Sven 

Branner på Frilandsmuseet, hvor han viste og fortalte om de bier de har boende på museet. 
 Vi indkaldte til to arbejdsdage: En i april og en i september og fik ordnet en række praktiske 

ting i skolebigården som vi ikke når ellers.

Skolebigården 
 Sommersæsonen i skolebigården er tilbage til normal. Alle kan komme og vi har genoptaget 

2. halvleg uden restriktioner.
 Vi har heldigvis igen haft instruktører til at tage imod begynderne. Og tak til dem. 
 Vi fik afholdt fællesspisning 2 gange som vi plejer – i juni og august.
 Slyngede forårshonning på Gribskolen, med pandekager som sædvanligt og 

slyngede sommerhonning i Høbjerghytten i Helsinge, som kommunens naturvejleder råder 
over. Årets høstudbytte er 185 kg (95 kg. Forårshonning og 90 kg. Sommerhonning).

 Vi annoncerede et pollenhøsterkursus. Det havde ikke så stor søgning, men vi hentede 
pollen et par gange og præsenterer det ved et vinterarrangement i 2023.

 Vi afholdt et dronningekursus og det gav - udover læringen - 5 dronninger der er blevet 
indskiftet i nogle af skolebigårdens familier.

Desuden er 
• Honningtavlen udkommet 2 gange
• Foreningens gruppe på facebook er stadig et forum. Brug det endeligt. 
• Grej:

- Foreningen arvede i vinter en hel del pæne styropormagasiner, glas og forskelligt 
bimateriel. Det betyder at vi har fået fornyet opstablingsstaderne og vi har solgt nogle gamle 
opstablingsstader til medlemmerne og noget materiel er også kørt på genbrugspladsen. 
- Foreningen har købt en honningpresse, som også skal til udlejning hvis vi kan få opgaven 
besat. 
- Vi talte sidste år om at investere i en vippesi. Det har vi gjort. Den er et hit.
- Vi har fået ny 2-solds håndslynge (byttet på garantien) .

Vores blomstereng har fået lov at vokse i fred. Der kommer alt muligt op og forhåbentlig gør det en 
lille forskel.

Vi havde planer for træterrassen og at lægge en ny. I stedet blev den renset af ved arbejdsdagen. 
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Vi indvintrer 11 bifamilier: Vi har ikke fået ret mange tilbud om sværme i år, så der er ikke kommet
nye beboere i Afrikastadet eller Kuben. 

Dagsorden punkt 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år,
herunder kontingent.

Vi giver bierne oxalsyre og siger god jul lørdag 3. december som vi plejer. Så går vi lidt i vinterhi til 
det nye år.  

- Som omtalt ved sidste generalforsamling har vi nedsat en arrangementsgruppe med Dorte Garrit
som tovholder. Man kan melde sig. Gruppen vil arrangere et par foredrag og måske en udflugt hvis 
der er interesse for det. 
- Vi har nedsat materielgruppen med Jan Nielsen som tovholder. Her kan man også melde sig. 
Der er løbende behov for at vurdere materiellet og få suppleret/repareret/kasseret.
- Vi arbejder videre med terrassen og udskiftning af nogle brædder, lige som solvokssmelteren 
fortsat er på ønskelisten.

Vi holder begynderkursus som sædvanligt, med start i marts måned. Vi påtænker at gennemgå 
skolebigårdsforløbet og bl.a. tilføje hvert begynderstade en materielvagt, som skal give bedre 
indblik i biavlermateriel og i at finde grejet i materielrummet og hvad vi ellers synes kan gøres bedre.

Desuden det sædvanlige program med foredrag, skolebigård, spiseaftener og honningslyngning.

Kontingentfastsættelse 2024: Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med lokalkontingent på 80 kr. 
der opkræves samtidig med det årlige kontingent til Danmarks Biavlerforening.


