Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings historie

De sidste 11 år fra 2005 til 2016
På den ordinære generalforsamling i 2006 blev det besluttet at udgive Jubilæumstidsskriftet
med beskrivelse af foreningens 125 års virke fra 1880 til 2005. (Beskrevet i forgående afsnit).
I beretningen fortalte formanden Per Kristiansen, at honningudbyttet i Roskilde området
havde været tilfredsstillende, især med et godt træk på kløver. Foreningen har 154
medlemmer. Det blev besluttet at etablere et produktions bigård i Glim således at foreningen
kunne være selvforsynende med honning til bl.a. Roskilde Dyrskue. Bigården i Glim indgik også
i undervisningen af nybegyndere. Honningmagasinet udkommer 6 gange om året og
fortsætter med at give overskud. Åge styrer hjemmesiden med udgivelse af nyheder og
billeder.
I 2006 er der 25 nye biavlere på begynderkurset, 11 af de 25 er kvinder. For at det kan lade sig
gøre at være så mange i klubhuset er bordene taget ud og deltagerne sidder i ”stolerækker”. I
skolebigården bliver det nye bimateriel, der var indkøbt for Tuborg fontens tilskud, taget i brug
til at producere småfamilier som nybegyndere og andre kunne købe.
I 2007 træder den nye lov om biavl i kraft, hvilket indebærer at alle kyndige biavlere skal på et
efteruddannelses kursus for at bibeholde deres autorisation. Der er nu indført en 3 km. zone
ved bipest. Den Lille stadebille og Tropilæelapsmiden omtales, og kommer de til Danmark, vil
alle honningbier i en radius af 100 km. skulle aflives.
3 km. zonen ved Bipest ændres nogle år senere til en 2 km. zone. Den lille stadebille ses i
Italien og udløser en meget stor opmærksomhed i forhold til hvordan den kan finde på at
udbrede sig. Der er udviklet en ”fælde” som det anbefales at anvende i bi-kasser rundt i
landet.
Ved generalforsamlingen i 2008 genopstillede Per Kristiansen ikke og Knud Graaskov blev
valgt.
I Per Kristiansens formandsperiode (2001 – 2008) steg medlemstallet i foreningen fra 124 til
179. Det var med andre ord en aktiv periode, hvor der blev lagt mange kræfter i at hjælpe nye
biavlere godt i gang. Som erhvervsbiavler med flere hundrede bifamilier og en omfattende
produktion af dronninger havde Per en stærk faglig baggrund for at vejlede nye biavlere om
ikke mindst en effektiv bekæmpelse af varroamiden og andre bisygdomme. Pers store faglige
indsigt bevirkede også at han igennem adskillige år var tilknyttet Offentlig
Bisygdomsbekæmpelse hvor han forestod den praktiske del af forsøgsarbejdet i Flakkebjerg.
Per tog sig i adskillige år tid til at passe GRAB’s produktionsbigård. Det bevirkede at foreningen
stort set var selvforsynende med honning ved et årlige Roskilde Dyrskue. Her var det en
selvfølge, at sørgede for forsyninger af fyldte tavler til honningslyngen.

Udover arbejdet i GRAB gjorde Per en indsats i bestyrelsen i Danmarks Biavlerforening (2000 –
2004). I DBF’s bestyrelse gjorde Per sig – med sin særlige økonomiske indsigt - til talsmand for
en styrkelse af foreningens økonomi.
Vores nabo Motorvejen udvides, og det betyder nogle ulemper for skolebigårdens arbejde.
Området hvor bierne stod, er det areal der inddrages og resten af området ind til klubhuset
bliver inddraget til containere og materielplads. Bestyrelsen inddrages i flere møder omkring
inddragelsen af vores arealer og tilbud om nye arealer længere henimod Ringstedvej.
Vi har kun 2 stader ved klubhuset til undervisning, resten af undervisningen foregår i bigården
i frugtplantagen i Glim. Selvom det er besværligt, forsøges det at fastholde de aktiviteter der
plejer at være om tirsdagen.
Da motorvejsbyggeriet er færdigt kan vi begynde at reetablere området, hvor der har stået
containere og andet materiel. Ved hjælp af sponsorer etableres der 3 bigårdsområder med
forskellige stadetyper, trugstaderne sættes inde i hegnet. Samtidig med indretningen at
bigårdsområderne udvides instruktørgruppen til 8 personer, der hver tirsdag stiller op til
undervisning i deres faste områder, alle aftener afsluttes med et fagligt tema i klubhuset.
Aktivitetsudvalget er i 2011 oppe på 10 arrangementer, alle velbesøgte, bl.a. en sløjdaften og
en vokslysstøbeaften.
Erling Bech udnævnes til æresmedlem i foreningen i 2011.
I juli måned 2011 drøftes et registreringsværktøj som DBF er medudvikler af. Umiddelbart
virker det som om, at det mere er et kontrolsystem, end et system der kan tilgodese biavlen
og biavleren. Dog arbejdes der videre med systemet og man kan begynde at se nogle positive
sider, bl.a. at biinspektøren vil kunne se hvilke bigårde der er i et område hvor der udbryder
bipest.
2014 blev året til formandsskifte, Knud Graaskov genopstillede ikke, da han i 2013 var blevet
valgt som formand for Danmarks Biavler Forening. Hans Janstrup blev ny formand. I Knud
Graaskovs formandsperiode (2008 – 2014) udviklede foreningen sig medlemsmæssigt stærkt
fra 179 til 272 medlemmer. Det var bl.a. et resultat af en stor indsats for at tiltrække nye
biavlere gennem forskellige PR-indsatser, og derefter en tilsvarende stor indsats for at hjælpe
de nye biavlere godt i gang gennem begynderkurser og skolebigårdens sommerforløb hver
tirsdag aften.
Knud var tovholder på forhandlingerne med Vejdirektoratet omkring motorvejens udvidelse
og sikrede at foreningens aktiviteter kunne gennemføres nogenlunde uhindret under det
langvarige motorvejsbyggeri.
To af GRABs meget aktive medlemmer Erling Bech og Per Kristiansen får Danmarks Biavler
Forenings Sølvnål, begge for det kæmpe arbejde de har lagt og lægger i uddannelsen af

nybegyndere og andre der mangler svar på et spørgsmål.
I 2015 bliver foreningens hjemmeside revideret, og vedtægterne bliver revideret og
bestyrelsen indskrænkes fra 9 til 7 medlemmer, og vi nedlægger forretningsudvalget.
For at kunne ”styre” adgangen til vores grund, så kun dem der har et behov for at komme der
har vi haft opsat en kæde ved indkørslen. Den er dog flere gange blevet udsat for hærværk
hvor den er blevet klippet over, sidst er stolperne blevet bøjet. Ingen af dem der har tilladelse
til at komme på grunden har villet vedkende sig ansvaret for det. Så i 2016 ophørte
tålmodigheden i bestyrelsen og en egentlig låge er blevet sat op med mulighed for at alle der
skal have adgang har deres egen nøgle.
I 2016 bliver der etableret gavl mod banen og overdækning af arealet imellem de 2 containere,
som vi har til materiel. Herved får vi et uderum som i en vis udstrækning skærmer os for vejr
og vind, og vi får skabt en aflastning for vores ”meget lille klubhus”.
2016 er også året hvor Grab i samarbejde med Roskilde Kommune opstiller 2 bistader i
Roskilde Ring. Staderne bliver passet og overvåget en gang om ugen i overværelse af dem der
måtte have lyst, og det var mange.
I 10-årsperioden stiger medlemstallet fra 175 til 300 medlemmer. Samtidig med at
medlemstallet stiger, stiger deltagerantallet til begynderkurserne også, og der er mellem 40 og
50 nye deltager fordelt på 2 til 3 hold. Da 3 hold er i overkanten af hvad vi har ressourcer til at
kunne håndterer, vedtages det at vi afholder 2 hold af max 20 deltagere om året, er der flere
tilmeldte, skrives de på en venteliste.
I 2016 ændres begynderkurserne til et 2-årigt forløb, da der kom ønsker om at
”forårsarbejdet” også kom ind i programmet. Der er i gennemsnit 20 deltagere på hvert hold –
aften- og weekend. Og med det formål at kunne tilbyde erfarne biavlere undervisning udvides
med tilbud til biavlere 3+ med både teori- og praksis aftener.
Der er 190 af vores medlemmer der har oplyst deres mailadresser, vi begynder at drøfte om
det er muligt med en elektronisk udsendelse af Honningmagasinet. Facebook bliver det nye
elektroniske medie som inddrages i informationen til de medlemmer og andre der ønsker at
være på dette medie, der er 159 følgere.
Bestyrelsen er begyndt at drøfte udvidelse af klubhuset eller opstilling af kontor pavilloner
eller en egentlig udvidelse af klubhuset. Der undersøges flere muligheder til finansiering fra
økonomisk støtte fra Roskilde kommune til sponsorere.

