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Bilag:
Dagsorden punkt 2. Bestyrelsens beretning 2020/2021

Medlemmer: Foreningen har lige nu 133 medlemmer. Det er 5 flere end ved generalforsamlingen i 
april og 8 lokalmedlemmer, i alt 141. 

Vinterens aktiviteter
 Vores egne var sat på standby pga corona. Danmarks Biavlerforening afholdt en række 

foredrag der kunne tilgås via Internettet og det tilbød nogle foredragsholdere som vi nok selv
havde haft svært ved at invitere pga afstand og honorar.

 Udvintringskursus for begynderne fra 2020 blev gennemført via Zoom i februar
 Begynderkurset blev også gennemført via Zoom. Vi havde 27 tilmeldte. Lidt flere end vi 

plejer, men det kunne vi gøre fordi vi ikke skulle stille stole og borde til rådighed. 
 17. april havde vi arbejdsdag i skolebigården. Da det (primært) var en udendørs aktivitet 

kunne det gennemføres. Der blev gjort klar til ”blomstereng” på den anden side af vejen.
 24. april 2021 afholdt vi generalforsamlingen for 2020 via Zoom

Sommersæsonen – Vi 
 har kunne mødes udendørs, alle der ville, men der var restriktioner på indendørs 

foreningsaktiviteter. Det var lidt svært med 2. halvleg flere gange, fordi vejret var ret dårligt 
på onsdagene i maj måned. Men vi kom godt i gang og på et eller andet tidspunkt var der 
kun håndspritten tilbage. 

 Tiltaget med åben skolebigård var der ikke interesse for. Men vi tager det gerne op igen hvis 
nogen vil fremvise deres bigård.

 fik afholdt fællesspisning 2 gange som vi plejer – i juni og august
 slyngede forårshonning på Gribskolen, med pandekager som sædvanligt
 slyngede sommerhonning. I Høbjerghytten i Helsinge, som kommunens naturvejleder råder 

over. Det er anden gang vi har været her og det fungerer fint.
 vi afholdt vores arbejdsdag den 4. september. Bl.a. blev materielrummet tømt og der blev 

fejret og ryddet op og ud, så man skulle tro der havde været indbrud. Desuden blev græs og 
andet skåret ned og vi er klar til at se vintergækker og erantis til foråret. 

 13. november har vi afholdt fællesarrangement for de Nordsjællandske biavlerforeninger. Et 
lørdagsarrangement med forplejning og foredragsholderne Hans Jørn Kolmos og Kaia Albin.
Det var KVBBs tur til at arrangerer. Med 67 deltagere og en god dag, synes vi det lykkedes 
godt.

Desuden er 
• Honningtavlen udkommet 2 gange
• vores gruppe på facebook er stadig et forum. Brug det endeligt. 
• foreningen har købt ny motorslynge, som også er til udlejning. Vores næsten nye 2-solds 

håndslynge gik i stykker (igen). Den er et andet mærke end den første, der gik i stykker 
sidste år. Vi får den byttet på garantien og overvejer i den forbindelse om det er den rigtige 
slynge vi har. 

Skolebigården: 
Vi har heldigvis igen haft instruktører til at tage i mod begynderne. Og tak til dem. Der har været 
pænt fremmøde, men vi har savnet nogle erfarne til at hjælpe til nogle af familierne.  Når man er 2. 
års har kan man også have brug for noget tid til gennemgang af en familie og nogen at spørge. Vi 
ved godt at det først var i løbet af juni at flere og flere der blev vaccinerede, så vi har nok stadig haft
coronaspøgelset hængende en del af sæsonen. Vi håber at næste sæson bliver helt almindelig og 
at vi igen kommer ind i vanen med at ”hænge ud” til 3. halvleg og får vendt og drejet biavl m.v.

Vores blomstereng udviklede sig pænt, men blev lidt tørkeramt på et tidspunkt. Og så blev den også



Kronborg Vestre Birk Biavlerforening. Ordinær generalforsamling 2021.

klippet ned i jordhøjde af kommunens ”park og vejservice” 2. juli, da man havde glemt at tage 
området ud af beskæringsplanen. Heldigvis forgår bivenlige blomster ikke så let, så der kom gang i 
væksten igen. Vi har set både egne bier, vilde bier og sommerfugle summe rundt deroppe. Så det er
efter planen. 

Vi indvintrer 13 bifamilier: Bierne har selv skiftet en del dronninger. Vi har en løbende udskiftning 
med købedronninger og vi har ikke haft hysteriske bier i år, så de har fået lov at blive. Der er 
kommet en enkelt ny fra Peter Stougaards dronningeavl.
Vi havde en rapsmark på den anden side af vejen. Det er en del år siden det sidst er sket. Det gav 
en rekordhøst af forårshonning på ca. 360 kg. Og med 145 kg. I august, høstede foreningen ½ ton 
honning i 2021. Der er ca 170 kg. Der mangler at blive solgt.

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

Vi giver bierne oxalsyre og siger god jul 4. december som vi plejer. Så går vi lidt i vinterhi til det nye 
år.  Vi holder begynderkursus som sædvanligt, med start i marts måned. Vi har nedsat en 
arrangementsgruppe med Dorte Garrit som tovholder. Man kan melde sig. Gruppen vil arrangere 
et par foredrag og måske et par udflugter henover sommeren hvis der er interesse for det. Vi har 
nedsat et materielgruppe med Jan Nielsen som tovholder. Her kan man også melde sig. Nu er der 
ryddet op, men vi skal stadig have smidt ud og/eller suppleret/repareret.
Ud over det sædvanlige program med løbende skolebigård, spiseaftener og honningslyngning, vil vil
gerne bygge en solvokssmelter i løbet af foråret, så den er klar til sæsonen.

Bestyrelsen har et godt øje til Jemogfixs ”I fixer, vi støtter” hvor man kan søge materialer til 
foreningers gør-det-selv-projekt. Det skulle handle om nye, mere skridsikre terrassebrædder og 
nogle terrassebænke. Så måske...
Vi sætter desuden et dronningekursus på programmet til sommer.

Bestyrelsen har et ønske om at købe en vippesi til foreningen. Det 
er en si der kan tage en stor mængde honning på en gang. Sien 
har indbygget ”tappespand”.
Ifm. honningslyngning bruger vi ret meget tid på at skifte og rense 
sier undervejs. Selv om vi har nogle stykker, så bliver de hurtigt 
fulde af vokssmulder og sander til. Det kan vi løse med at fælles 
vippesi. En vippesi ser ud til at koste 5.500 kr.

Kontingentfastsættelse 2023: Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med lokalkontingent på 80 kr. 
der opkræves samtidig med det årlige kontingent til Danmarks Biavlerforening.


