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Dagsorden pkt. 2. Bestyrelsens beretning 2016/2017 
 
Medlemmer: Foreningen har lige nu 105 medlemmer og 1 lokalmedlem. Vi har haft 7 udmeldelser 
og 14 tilmeldinger i år.  Vi havde 20 deltagere på vores begynderkursus, heraf har 8 (husstande) 
meldt sig ind. 
 
Vinterens aktiviteter var 
 

 En workshop om brug af CBR: Det centrale bigårdsregister.  
 Vi havde en foredragsaften hvor Dorte viste billeder og fortalte om sin birejse til Indien. 
 Vi havde foredrag med ekstern foredragsholder: Søren Perby fortalte om sin biavl og 

dronningeavl.  
 Begynderkursus 

 
I sommersæsonen 
 

 Vi startede sæsonen med besøg af Per Kristiansen i skolebigården hvor han fortalte 
om ’forårskigget til bierne’. Hvad skal vi være opmærksomme på. 

 Vi havde et dronningekursus, der fik produceret nogle dronninger til deltagerne og til 
skolebigården. 

 I august havde vi igen besøg af læge Katrine Rose Larsen, der fortalte om bi-stik, allergiske 
reaktioner og hvordan man skal forholde sig. 
 

Vi har haft 
 2 spiseaftener, der begge trækker mange deltagere og er rigtig hyggelige 
 2 arbejdsdage – inkl. frokost - i skolebigården. Hegnet mod syd er skåret ned, generel 

beskæring og klargøring. Og i efteråret med oprydning, maling, flagstang, fliser og das-
projekt. Vi er typisk 10-15 stykker og ikke mindst det taget i betragtning bliver der nået rigtig 
meget.   

 
 Honningtavlen er udkommet 2 gange, med løst og fast fra vores egen forening 

 
 Vi har samlet de udlejningskit vi aftalte på sidste generalforsamling. Dvs. udstyr til 

dronningeproduktion og til lysstøbning. Dronningekit’ene har ikke været ude i år, men vi 
håber at årets dronningekursus kan sætte nogen i gang til næste år. 
Lysstøberkittet har endnu ikke været udlejet. 
Honningslyngen har været udlånt 10 gange. 

  
Skolebigården: 
Vi indvintrer 12 bifamilier. Vi ville have flere trugstader i gang og gerne med større familier. Vores 
halmkube som var nyt tiltag kom ikke i aktion, da vi manglede sværme. Afrikastaderne har heller 
ikke været i sving i år. Både på grund af sværmmangel og vi har manglet en tovholder på staderne. 
Årets honninghøst er på omkring 75 kilo.  
Vi har haft succes med at insistere på at få udfyldt en opgaveliste i skolebigården. Nye får lov at 
skrive sig på kagelisten, mens erfarne får lov til alt andet. Både opgaver ifm. slyngning, græsslåning, 
spiseaftener mm. 
Das-projektet er næsten afsluttet og kan indvies i næste sæson. Det har længe spøgt på 
bestyrelsens ønskeliste, så med den facilitet er der hjælp at finde når nødvendigt. 
 
Udadtil 

 Vi har inviteret til honning-jordbærdag i skolebigården. Vi lavede fælles omtale i Ugeposten 
med andre honning-jordbær arrangementer, men vi må nok erkende at det er svært at 
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trække særlig mange ud til os. Det giver mere kontakt at vi er udfarende til forskellige 
arrangementer og markeder. Foreningen havde samme dag en stand på Græsted Torvs 
markedsdag hvor der var væsentlig flere besøgende. 

 Foreningen har 2 gange været et af udflugtsmålene for den lokale Klimagruppes cykelture, 
men ingen af gangene er det lykkedes at samle et hold. Vi stiller dog gerne op igen. 

 Foreningen har deltaget i Esrum Klosters Havedag, ved Gribskov Kommunes Grøn-uge 
arrangement og i arrangement om Gribskov Kommunes certificering som bivenlig kommune. 
 

Bestyrelsen 
 Bestyrelsen. Merete Drud ønskede at udtræde i sommer og suppleant Henry Hippe 

Drasbæk er indtrådt på bestyrelsesposten.  
 Bestyrelsens koordinatorer, der deltager i Danmarks Biavlerforenings koordinatorarbejde 

(Dorte for bisygdomme, Kurt for biavlsinteresser), har deltaget i DBFs møder og seminarer. 
Kurt har desuden deltaget i møder med både Gribskov Kommune, Helsingør Kommune og 
Naturstyrelsen for at plante ideen om insektvenlige skove og arealer. 

 
 


