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Gl. Roskilde Amts Bialverforening

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelse og udvalg med flere
Hans Janstrup
Formand
Gadesvinget 6, 2670 Greve
janstrup@hotmail.com
4057 8473

Mogens Larsen
Fagligt udvalg, kasserer
Næstby Gade 23, 4300 Holbæk
mogensln@me.com
2485 1224

Ralf Kristensen
Aktivitetsudvalg og skolebigård
Højagervej 3, Karlstrup,
2690 Karlslunde
ralf33@live.dk
2226 9832

Michall Cadovius
Medlem af redaktion
Gadevænget 5,
4030 Tune
michall@wetouch.dk
2254 0713

Ejlif Larsen
Undervisningsudvalg,
Medlem af redaktion
Ramsøvejen 47, Ramsølille,
4622 Havdrup
eilif@mohairstrik.dk
2360 70 64

Lars Slyngborg
Skolebigård,
Aggerupvej 12, 4330 Hvalsø,
lars.slyngborg@gmail.com
29891337

Sten Legene
Sekretær,
Medlem af redaktion
Svenstrupvejen 6,
4130 Viby Sjælland,
smlegene@gmail.com
30201782

Æresmedlem
Erling Bech, 4330 Hvalsø.

Udvalg
Forretningsudvalg: Hans Janstrup
Aktivitetsudvalg: Ralf Kristensen
Redaktionsudvalg: Sten Legene,
Michall Cadovius, Ejlif Larsen
Fagligt udvalg: Mogens Larsen, Michall Cadovius
Undervisningsudvalg: Ejlif Larsen
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Udgives af Gl. Roskilde Amts
Biavlerforening
Gadesvinget 6
2670 Greve
Bank
Spar Nord, Svogerslev
Reg.nr.: 930
Kontonr.: 6500770722
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Redaktion, annonceekspedition
Michall Cadovius
michall@wetouch.dk
Deadline for næste nummer
Den 10. April 2016

Af formand Hans Janstrup

Om kort tid starter vores begynderkurser. Der er igen rift om at komme til
at arbejde med bier. På lørdagsholdet er optaget stoppet, idet 22 er sat på, og
vi ikke er i stand til at rumme flere. Tirsdagsholdet har i skrivende stund 17
tilmeldte, og der er stadig plads til et par stykker endnu.
Bestyrelsen har haft kontakt med Banedanmark omkring kæden, der lukker
adgangen til vores grund. De har problemer med at uddelegere nøgler til deres
entreprenører, og er villige til at bekoste en anden løsning. Såfremt vi kan godkende denne ændres afspærringen.
Vi har haft møde med Roskilde Dyrskue, da vi synes økonomien omkring vores
deltagelse efterhånden var noget anstrengt. Det har mundet ud i en pæn lempelse af vores betaling for deltagelse, så vi deltager igen i år. I må meget gerne
allerede nu overveje, om det er noget for jer at stå i vores stand.
Vi besluttede i efteråret, at det var tid til at gøre noget ved vores hjemmeside.
Den får et helt nyt og tidssvarende look. I øjeblikket arbejdes der på at finpudse de sidste detaljer . Vi regner med at kunne vise en næsten færdig udgave til
generalforsamlingen d. 7. marts.

Dyreskueudvalget: Hans Janstrup,
Michall Cadovius
Skolebigårdsudvalg: Ralf Kristensen*, (*Udlån af
grill, håndslynge og bidragter)
Biblioteket: Dorthe Bechmann
Giftskader: Per Kristiansen
Varroaoplysning og vejledning: Per Kristiansen,
Knud Graaskov

Udgivelses oversigt
HONNINGMAGASINET UDKOMMER 6 GANGE ÅRLIGT
Februrar
April 		
Juni 		
August
Oktober		
December

deadline 10. - Feb.
deadline 10. - Apr.
deadline 10. - Jun.
deadline 10. - Aug.
deadline 10. - Okt.
deadline 10. - Dec.

-

udkommer ca. d. 20
udkommer ca. d. 20
udkommer ca. d. 20
udkommer ca. d. 20
udkommer ca. d. 20
udkommer ca. d. 20
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Nyt fra Voksklubben.
Gartnernes Forsikring

Kontingent for 2016
Det er tid til at betale kontingent for 2016 til Voksklubben.

Dansk Jordbrug

Tegn din biavlsforsikring hos os!

Betalingen af kontingentet foregår på den måde, at du inden d. 19. februar
overfører 50 kr. til vores konto i Spar Nord:

- Vi har siden 1988 samarbejdet med Danmarks Biavlerforening

Regnr.: 9011
Kontonr.: 6500770730.
I emne feltet skriver du dit navn.

Biavlforsikringen dækker bistader med bifamilier
og den i bistadet værende produktion, nødvendigt
udstyr, dvs. tavler, magasiner, rammer, dronningegitre og pladegitre. Biavlsforsikringens dækninger gælder også for udebigårde overalt i Danmark:

Har du ikke netbank, kan du overføre pengene ved at gå ned i dit pengeinstitut
og bede dem om at gøre det.
Primo februar har alle medlemmer fået en også fået kontingentopkrævningen
på mail.
Har du ikke fået en mail fra voksklubben inden d. 15. februar, er det fordi
vi ikke har din korrekte mail-adresse. Send en mail fra www.voksklubben.
dk og bed om at komme på vores mailliste.

Brand
Vandskade og oversvømmelse, når de
forsikrede genstande befinder sig i bygning
Tyveri, hærværk og skade forvoldt af
større dyr
Væltede træer og nedfaldne grene

Har man ikke betalt kontingent inden for fristen, vil man få en rykker pr. mail
– bliver den ikke betalt - er man udmeldt af klubben. Medlemmer, som ikke
har mail, vil ikke blive rykket.

Transport i eget køretøj af bistader til og fra
arealer med udebigårde
Transport af honning til aftager

Sidste frist for rettidig indbetaling af kontingent er mandag d. 29. februar.

Ondartet bipest, som omfattes af lov om biavl
(kan dog fravælges mod rabat i præmien)

HUSK at Voksklubben holder generalforsamling mandag d. 14/3 kl. 19.00
i klubhuset – Sæt X i kalenderen.

Sprøjteskader, som ikke er dækket af anden
forsikring

– se i øvrigt dagorden på vores hjemmeside på www.voksklubben.dk

Produktionsudstyr og lager af honning,
sukker, voks, emballage, etiketter mv. mod:

På bestyrelsens vegne
Hans-Erik Germuth
Formand

Brand, indbrudstyveri og vandskade
For momsregistrerede biavlere kan der
tillige tegnes Driftstabsforsikring
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Vær med til at gøre Honningmagasinet bedre.
Send os dit bedste billede, en god historie eller bare
en god idé. Det vil blive meget værdsat.
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Giv os dit bedste

DLAGT I 19

www.garfors.dk

HOVEDKONTOR
Struergade 24, DK-2630 Taastrup
Tlf. +45 43 71 17 77 · Fax +45 43 71 36 16
www.garfors.dk · E-mail: gaf@garfors.dk
· Vi kan forsikre alle - også private - til konkurrencedygtige priser!
· ID-sikring mod identitetstyveri er gratis meddækket på Familiens Basisforsikring 2.
· I mere end 100 år unik service og produkter til jordens folk
Læs mere om os og biavlsforsikring på www.garfors.dk eller kontakt os på hovedkontoret
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Er det nu også rigtigt - ingen varroamider?
Af Poul Letholm

Det spørgsmål har jeg stillet mig selv flere gange - efter at jeg i foråret 2013
havde en oplevelse i Californien, hvor vores datter & svigersøn var i gang med
at købe et hus på en bjergside.
Her opdagede vi en kæmpe bifamilie i husets væg, og da jeg sammen med de
professionelle bi-folk var i gang med at fjerne familien på mere end 200.000
bier, spurgte jeg til, om hvor mange år bierne havde været der. Svaret lød på
4-6 år, og jeg stillede mig lidt uforstående til, hvordan bierne havde kunnet
klare udfordringen overfor Varroa-miden. De smilede - overbærende - og sagde,
at der ikke fandtes varroamider i højder over 175 meter, men at der var store
angreb og store problemer med mider, møl & stade biller i dalene.
De havde flere forklaringer på det hele - men jeg valgte at lytte til en lille
kvinde, der havde haft bier i nu 9 år, og som aldrig behandlede sine bier i
bigården i ca. 350 meters højde. Hendes forklaring lød på Winter Green Oil
(WGO), som hun oplyste blev brugt som behandling i dalene, og at WGO var
en ekstrakt eller afkog af bestemte buske & træer tilhørende The-familien. Hun
fremviste endvidere buske i området, som hun oplyste tilhørte The-familien.
Debbie - den kvindelige biavler - forærede mig en lille flaske med WGO
(Gaultheria fra Nepal) og oplyste, at korrekt dosering i det flydende foder var 2
dråber per 1 US Gallon. Straks jeg kom hjem valgte jeg at give ”en lille snaps”
til 2 stader, og stor var min glæde, da jeg i ugerne derefter fandt flere mider i
indskudsbakkerne, hvorefter der på det sidste kom meget lyse mider. Begrundelsen fra Debbie var nemlig, at WGO havde den indvirkning, at varroamiden
udviklede sig langsommere og derfor kom ud af cellen med bien uden at være
helt udviklet.

mider, når jeg samtidigt begynder at vinterfodre. Her har jeg, ved at sætte indskudsbakken ind igen i september-oktober, set at der kommer nedfald af meget
lyse mider og et lille antal mørke mider. Ved at holde sværmfamilierne væk fra
de andre, så er der ingen mider fundet i disse.
Jeg behandlede med Oxal den 7. januar i år og har nu en uge senere fjernet
indskudsbakkerne. Resultatet i 10 stader var 1 mide i en sværmfamilie.
Og hvordan er det så at benytte WGO? Det er små dråber i store portioner, og
det lugter af tandpasta eller bubblegum. Derfor gør jeg meget ud af, at fodertavlerne ikke kommer sammen med honningtavlerne. Det gør jeg ved at flytte
de prikkede fodertavler tæt på ynglen for at blive spist, eller jeg benytter dem
som fodertavler i nystartede familier. Også typen af WGO betyder tilsyneladende noget. Jeg har prøvet WGO fra både Kina, Himalaya & Nepal, hvor
sidste formentlig er den bedste.
Jeg har også ændret proceduren med vinterindkvartering til, at såfremt familien bare er af nogenlunde størrelse, så bliver den indfodret på 2 magasinkasser.
Dette giver tilsyneladende meget store familier til forårets raps - koster 4-8 kilo
vinterfoder ekstra, men giver mindst 20 kilo forårshonning ekstra!
Men det er en helt anden historie!

Jeg har benyttet WGO i det flydende vinterfoder - og forårets ”lille snaps” siden da, ligesom jeg har fortalt vidt og bredt (også til folk i Biavlerforeningen),
uden at nogen tilsyneladende har taget det for andet end pral! Jeg har også
været med i midetælling uden at have hørt noget.
Jeg bruger helt konsekvent ”den sikre løsning” med myresyre (fri myresyre) oxaldrypning og dronetavler - og dette fremhæves også fra tvivlerne som årsagen til, at jeg ikke har mider. Men jeg har da - enkelte - mider, og vil på ingen
måde sværge på, at WGO fjerne alle mider - sådan lige med det samme.
Jeg henter hvert år flere sværme, der er totalt overlæssede med mider. De har
hidtil fået en behandling med oxal på indfangnings dagen, hvor jeg fremover
vil skifte til Fri Myresyre. Men selv efter myresyren i slut juli, så er der stadig
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Bifamilier samt udstyr til salg
Efter 35 gode år som biavler begynder ryggen at give problemer.
Derfor har vi bifamilier samt udstyr til ca. 40 familier til salg.
Alt meget velholdt. En stor del af nyere dato.
Bistader i Readan NM – slynge – si – røre og tappelinie.
Sælges samlet eller delt.
Billedserie kan ses på vores hjemmeside www.soebakkegaard.dk
Ring eft. På 61753697 for en aftale.
Søbakkegaard I/S
Harekærvej 5
4600 Køge
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GRAB indkalder til ordinær generalforsamling
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
- afholder den ordinære generalforsamling
Den 7. marts 2016 kl. 19.00
på Trekronerskolen, Trekroner Allé 1, 4000 Roskilde.
Generalforsamlingen foregår i hallens cafeteria.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Dirigent konstaterer generalforsamling for lovligt indkaldt i h.t.
§12.1

§12.2

Generalforsamlingen skal afholdes hvert år i marts måned i 		
Roskilde.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal altid mindst
offentliggøres i Tidsskrift for Biavl én måned før afholdelse af 		
generalforsamlingen med angivelse af tidspunkt og sted.
Årsregnskabet og bestyrelsens forslag til budget for det
kommende drifts år og eventuelle indkomne forslag skal
bekendtgøres i Honning Magasinets februar nr. før
generalforsamlingen.

2.

Bestyrelsens beretning om foreningens drift til godkendelse.
Formand Hans Janstrup fremlægger bestyrelsens beretning.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse.
Sekretær Sten Legène fremlægger det reviderede regnskab til
godkendelse.

4.

Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår uændret honorar.

5.

Fremlæggelse af bestyrelsens visioner samt handlingsplan.
Formand Hans Janstrup fremlægger bestyrelsens visioner samt
handlingsplan.

6.

Indkomne forslag.
Bestyrelsen har fremsat 7 forslag til vedtægtsændringer.
Sekretær Sten Legène fremlægger og gennemgår ændringerne.
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7.
Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende regnskabsår.
Sekretær Sten Legène fremlægger budgetforslag for indeværende
regnskabsår.
8.

Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for næste regnskabsår.

9.

Valg af:
a. Bestyrelse.
På valg er Hans Janstrup og Ralf Kristensen,
begge vil gerne modtage genvalg.
Som nyvalg foreslår bestyrelsen Sten Legène, der vælges for et år.
b. Suppleant.
Bestyrelsen foreslår Tina Sall.
c. Revisorer.
Henrik Kjeldkvist vil gerne modtage genvalg.

10.

Eventuelt.

Der er fællesspisning kl. 18.00, for de der ønsker at deltage, derefter generalforsamling. Menuen står på forloren skildpadde med 1 æg eller gule ærter.
Prisen for mad incl. 1 øl/vand er 95 kr.
P.b.v. Hans Janstrup

Kom med dit forslag til årets biavler 2015
Stem på den person du mener har gjort noget positivt for fælleskabet i foreningen, gjort en forskel og ydet noget ekstra som biavler. Kom med din stemme hvem mener du er årets biavler 2015?
Send din nominering til: janstrup@hotmail.com
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GRAB’s bestyrelses forslag til vedtægtsændringer.
Af Sten Legène

Vores vedtægter har nu igennem 20 år ikke været revideret og på en række
punkter er vedtægter og daglig praksis kommet ud af takt.
Bestyrelsen har derfor gennemgået vedtægterne og foreslår 7 forslag til ændringer:
Forslag 1.
§4 Medlemmer, stk. 2 og 3
2.
Medlemsskabet gælder for et år ad gangen, fra den 1. januar til den 31.
december.
3.
Ved genindmeldelse betales et af bestyrelsen fastsat gebyr.
Formuleringen i §4 pkt. 2 er misvisende. Man er jo ikke medlem for kun et år
ad gangen, man er medlem fra man meldes ind og indtil man melder sig ud,
dør eller bliver ekskluderet.
Ved §4 pkt. 3 omtales et gebyr, som vi ikke kender og ikke bruger.
Derfor foreslår vi at begge punkter udgår.
Forslag 2
§7 Bestyrelse, stk. 1
Foreningens daglige ledelse udøves af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer,
som ………
Det foreslår vi ændret til 7 medlemmer.
Bestyrelsen har i den forgangne periode været ramt af 2 afbud og har således
fungeret med 7 medlemmer. Da en bestyrelse på 9 medlemmer er en meget stor
bestyrelse, og da bestyrelsen har fungeret fint med 7 medlemmer, foreslår vi at
ændre bestyrelsens størrelse til 7 medlemmer.
Forslag 3
§7 Bestyrelse, stk. 4 og §12 stk. 7 pkt. 4
4.
Bestyrelsen modtager honorar for deres arbejde. Honorarets størrelse
fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen.
12.7.4 Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
Vi foreslår at begge punkter udgår for at bringe vedtægterne i overensstemmelse
med praksis.
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Forslag 4
§7 Bestyrelse, stk. 3, §8 Forretningsudvalg, §9 Beslutningsreferater, stk. 1
3.
Foreningen tegnes af forretningsudvalget, i henhold til § 7.9 og § 8.1
1.
Blandt bestyrelsens medlemmer nedsættes et forretningsudvalg
bestående af formand, næstformand samt yderligere et
bestyrelsesmedlem.
9.1
For foreningens generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, forretningsud		
valgsmøder føres der beslutningsreferater, som fremlægges på
generalforsamlingen i “protokolform”.
Punkterne 7.3 og 8.1 udgår, i pkt. 9.1 udgår ordet forretningsudvalgsmøder.
Der har i mange år ikke været et aktivt forretningsudvalg, og da de moderne
kommunikationsmidler sikrer en hurtig og nem inddragelse af alle bestyrelsesmedlemmer, sammenholdt med at bestyrelsen reduceres i antal, foreslår vi
at nedlægge forretningsudvalget og dermed bringe vedtægterne i overensstemmelse med praksis.
Forslag 5
§9 Beslutningsreferater, stk. 2
Referaterne skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde til orientering
for bestyrelsens medlemmer.
Ændres til
Referaterne skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse
for bestyrelsens medlemmer.
Ændringen foreslås for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med praksis.
Forslag 6
§10 Regnskab, stk. 2
”Kassereren fører foreningens medlemskartotek” ændres til ”Formanden fører
foreningens medlemskartotek” for at bringe vedtægterne i overensstemmelse
med praksis.
Forslag 7
§12 Generalforsamling, stk. 12.2 og 12.3.
I §12 stk. 2 foreslår vi at der tilføjes ”Eventuelle forslag fremsendes skriftligt
og skal være formanden i hænde senest den 1. februar.
I §12 stk. 3 foreslår vi at der indføjes ”Alle fremmødte og registrerede medlemmer, dog jvf. § 11 pkt. 6, har tale- og stemmeret …..
Begge ændringer er præcisering af teksterne for at undgå misforståelser og
tvetydighed.
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Vinterens oxalsyredrypning.

Fordragsaften på Trekronerskolen

Søndag den 27. december inviterede klubben, som sædvanlig, til demonstration af oxalsyredrypning ved Per Kristiansen. Der var et pænt fremmøde på ca.
40 medlemmer.

Ivan B. Nielsen fra Himmerlandske-bier kommer og holder fordrag om
hans biavl og dronningeavl.

Trekroner Allé 1 4000 Roskilde. Den 17. marts 2016 kl. 19.00.

Af Sten Legène

Oxalsyredrypning er en vigtig del af vores varroa-bekæmpelsesstrategi, og skal,
ifølge Per, foregå fra medio december til medio januar. I denne periode skulle
der ikke være yngel, eller, hvis der er noget, kun meget lidt. Tanken var jo at
Per ville demonstrere i vores stader, hvordan man udførte oxalsyrebehandlingen. Imidlertid var vejret mellem jul og nytår stadig meget mildt, så mildt at
Per ikke ville udføre behandlingen, da den bare ville være spildt. Behandlingen
virker bedst når bierne sidder tæt i vinterklyngen, og Per’s anbefaling er faktisk
at jo koldere det er, jo bedre, og bedst når vi har frostgrader.
Da vi nu ikke kunne udføre oxalsyredrypningen i praksis, så kunne vi i stedet
for få en teoretisk gennemgang omkring denne del af varroabehandlingen.
Efter Per’s gennemgang, var der Gløgg og æbleskiver, som Ralf havde sørget for.
Her var der heldigvis ingen forhindringer. Med god appetit kastede deltagerne
sig over dagens traktement.

Erling Bech

Lidt om Ivan og hans biavl
Min biavlsbedrift, i hjertet af Himmerland, har udviklet sig stille og roligt over
de sidste snart 20 år.
Jeg købte mit lille landsted i 1999 med det faste mål, at det skulle blive rammen om en fuldtids biavlsbedrift for minimum mig selv. I dag har jeg fuldtidsarbejde til mig selv, samt en ansat i højsæsonen.
Kernen i min biavl er et ganske omfattende avlsarbejde, med Buckfastbier, og
en tilsvarende stor dronningeproduktion.
Biavlen omfatter ca. 300 bifamilier, heraf er ca. 2/3 befolket med øparrede
dronninger som er basis for avlsarbejdet.
En forudsætning for en velkørende erhvervsbiavl er godt, og ens, materiel.
Jeg har valgt at holde mig til Norsk mål opstablingsstader.
Norsk mål er et godt og harmonisk rammemål, som nok ikke giver de laveste
stader, men bierne trives godt heri og det er let håndterligt hele vejen gennem
biavlen. Bierne står spredt ud i det meste af Midt- og Vesthimmerland, med
typisk 15 familier i hver bigård. Terræn og flora er meget varieret i området, så
bierne har normalt gode trækkilder sæsonen igennem.
Dette giver sunde og livskraftige bier, da tilgangen af nektar, og det for biernes
sundhed så vigtige pollen, som regel er sikker.
Når en biavl drives erhvervsmæssigt, må der nødvendigvis drives rationelt.
Bierne og naturen skal også være her, efter at vi selv har forladt denne jord.
Jeg har i alle årene kunnet klare bekæmpelsen af skadegørere gennem konsekvent avl, samt ved brug af midler som i forvejen findes i honningen.
Hvis man tænker sig om i forbindelse med honningfratagning, er der normalvis
ikke nogen grund til at fodre om sommeren.
I forbindelse med dronningeproduktionen, og produktion af nye bifamilier,
drivfodres der dog i nødvendigt omfang, da det er en forudsætning for at få
dronninger og bifamilier af høj kvalitet.
Besøg evt Ivans hjemmeside : http://www.himmerlandske-bier.dk

Foto Erling Bech
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LAV DINE EGNE VOKSLYS
- det er nemt og sjovt for både
børn og voksne

Vi har mere end 500 forskellige lysforme på lager.
• Stort sortiment i dekoration
• Voks i forskellige farver
• Væger i alle størrelser

Biinspektører:
Henrik Jensen
Eigil Jørgensen Wiwe
Sven Branner
Henning Rossau Friholt
Keld Brandstrup
Erling Jensen Bech
Per Ejgil Kristiansen

Se det store udvalg på webshoppen
- vi sender fra dag til dag

Henrik Jensen Kjelkvist
Betinna Woller

slaenbjerg@gmail.com
biwiwe@dbmail.dk
sven.branner@mail.dk
friholt@mail.tele.dk
buckfast@buckfast.dk
ejbech@pc.dk
kruthuset.biavl@yahoo.dk
hek@agrovi.dk
honning@honningpigen.dk

Kyndige biavlere i GRAB:

				Telefon
Åbningstider:
Man.- fre.......8-17
Lørdag......... 8-12
(Tirsdag lukket)

BIHUSET

Heino Christiansen
Rødlersvej 11
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 53 22
Fax 55 96 01 22

www.bihuset.com

HUSK! HUSK! HUSK!
GENERALFORSAMLING
Tilmelding til spisning til Ralf på tlf. 2226 9832
eller mail ralf@live.dk senest 1. marts 2016.

Susanne Hansen

51 59 32 26

Marianne Prosch Andersen

51 29 05 76

Carsten Dalbøl

42 61 21 55

Stig Nielsen

24 87 80 80

Gerhard Juul Kristensen

43 99 58 03

Henrik Ruø Jensen

46 59 16 42

Hans Janstrup

40 57 84 73

Anders Lynge Nielsen

51 22 56 04

Lars Henriksen

46 40 96 12

Lars Hendriksen

46 40 96 12

Knud Graaskov

26 84 31 43

Anders Lynge

51 22 56 04

Hans-Erik Germuth

31 55 24 68

Søren Toft Nielsen

50 24 73 73

Mogens Larsen

24 85 12 24

Carsten Jespersen

43 71 03 13

Michael Frandsen

46 48 07 67

Aage Nielsen

46 14 03 98

Bjørn Kallenbach

57 84 80 08

Flemming Vejsnæs

57 80 42 44

Mogens Mundt

24 89 30 46

Arnold Sørensen

56 16 90 36

Jens Chr. Gejl

56 16 97 32

Ejlif Larsen

23 60 70 64

HUSK! HUSK! HUSK!
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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve

