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2. Bestyrelsens beretning 2013/2014: 

Foreningens 1. prioritet vil fortsat være skolebigården og bestræbelser på at få et rart og hyggeligt 
miljø hvor nye og erfarne biavlere kan mødes. 
Foreningen har 88 medlemmer/husstande = en mere end sidste år. Der kommer nye til, men der er 
også nogle der falder fra, flytter, melder sig ud… men det går stadig fremad! 
DBF opkræver i øjeblikket kontingent for 2015 og der er 67 der har indbetalt ind til videre. 
Der er stadig interesse for biavl. Vi havde 26 på begynderkursus i 2014 -  en del udenbys. Vi har pt. 
16 der har meldt sig interesseret til forårets kursus. 

I skolebigården har vi fortsat arbejdet med huset på to arbejdsdage. Det er nu blevet malet 
udvendigt. Det er en fornøjelse med det hus og jeg minder om at vi gerne stiller det til rådighed hvis 
nogen ønsker at mødes til Erfa-gruppe eller andre bi-relevante møder. 
 
Vi indvintre 8 familier og nogle småfamilier. Vi vil satse på at have omkring 10 familier. Det synes vi 
er rimeligt i forhold til ’forsyningssikkerhed’ og hvad vi kan nå at passe på skolebigårdsaftenerne. 
Varroamæssigt har vi fortsat ligget lavt. Den tilbagemelding fik vi i sommers fra biinspektøren på 
sidste efterårs og forårets indsamling af bier til varroatjek. Vi havde et forsøg med at tælle 
varroamider ved at vaske bier i flormelis og efterfølgende tjekke for mider. Det var også en næsten 
0-oplevelse. Ved myresyrebehandlingen i august havde vi til gengæld 3 familier der lå mellem 75 og 
100 mider i nedfald.  
Der har været tilfælde af bipest omkring København i sommer men det har vi heldigvis ikke hørt 
noget til på vores egn. 
 
Honningmæssigt gik det lidt bedre i år uden dog at når tidligere tiders højder. Vi nærmede os de 200 
kg. og sælger fortsat både til medlemmerne på slyngeaften og til ’folket’ ved den årlige lørdag i 
Kvickly. Vi har fået henvendelse fra et lokalt Supermarked der er interesseret i at sælge lokal 
honning, så det vil vi se om der kan komme noget ud af.  
 
I skolebigården løser vi fortsat de forskellige praktiske opgaver hen ad vejen ved fælles hjælp fra 
medlemmer og bestyrelse. Og uden det går det ikke! Så tak til alle der løfter lidt eller meget. Det 
hjælper alt sammen. 
Tak til Jens Henriksen for at have slået græsset de sidste par år. Han slipper nu opgaven, så hvis 
der er nogen der trænger til lidt motion og frisk luft, så har vi en bigård der skal slås nogle gange i 
løbet af sæsonen. 
 
Voksklubben har fået flere nye medlemmer. Vi har nu 39 medlemmer på listen, heraf en del nye 
som ikke har haft så mange rammer til omsmeltning i efteråret. Men vi ser i ånden at der selvfølgelig 
kommer flere og flere rammer og vokspakker der skal bringes og hentes, så vi hører stadig gerne 
om det hvis nogen har kendskab til en større kassevogn, der udlejes/udlånes til rimelig pris. 
 
Årets øvrige aktiviteter Foreningen har haft mange aktiviteter i sommerens løb. Skolebigården 
naturligvis, udflugt til Bybi i København, besøg i Bihusets vokssmelteri, to spiseaftener i 
skolebigården som vi annoncerede ved sidste generalforsamling, info-aften om allergi, varroatjek 
efter flormelismetoden, pollenindsamling, dronningekursus, besøg fra Sverige og senest et 
spændende foredrag med Helle Theodorsen i samarbejde med vores naboforeninger.  
Vi sender løbende meddelelser pr. mail ’når der er noget’. Vi informerer i Tidsskrift for Biavl og så 
udgiver vi de to årlige numre af Honningtavlen. Så er foreningen på vej med en ny hjemmeside. Det 
har jeg ønsket et par år og Kurt har arbejdet på sagen og den kommer forhåbentlig helt i luften i 
løbet af december, januar. 
 
Vi kunne godt have ideer til at lave endnu mere, men vi må nok se i øjnene at det er hvad 
bestyrelsen og medlemmerne kan overkomme.  
 
 


