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HONNING MAGASINET
Medlemsblad for GL. Roskilde Amts Biavlerforening

KALENDER
7. marts kl. 19.00 - Foredragsaften
16. marts kl. 19.00 - Generalforsamling GRAB 2017
23. marts kl. 19.00 - Generalforsamling 2017
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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
Kasserer
Næstby Gade 23, 4300 Holbæk
mogensln@me.com
2485 1224

Ejlif Larsen
Næstformand
Ramsøvejen 47,
4622 Havdrup
ejlif@mohairstrik.dk
2360 7064

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

Ralf Kristensen
Højagervej 3,
2690 Karlslunde
ralf33@live.dk
2226 9832

Tina Sall
Tinggårdslunden 36,
4030 Tune
Tina.Sall@outlook.dk
60578988

Sten Legène
Sekretær
Svenstrupvejen 6,
4130 Viby Sjælland,
smlegene@gmail.com
30201782

Udvalg
Aktivitetsudvalg: Ralf Kristensen, Hans Janstrup,
Sten Legène og Tina Sall.

Dyreskueudvalget: Hans Janstrup og
Michall Cadovius.

Redaktionsudvalg: Sten Legène,
Michall Cadovius, Ejlif Larsen, Kristian Levin og
Tina Sall.

Skolebigårdsudvalg: Ralf Kristensen*,
Hans Janstrup og Sten Legène. (*Udlån af grill,
håndslynge og bidragter)

Fagligt udvalg: Mogens Larsen, Michall Cadovius,
Sten Legène og Tina Sall.

Giftskader: Bent Larsen, Ringvej 21, 4750 Lundby
Tlf.: 20 45 10 82

Undervisningsudvalg: Ejlif Larsen

Varroaoplysning og vejledning: Ejlif Larsen og
Knud Graaskov

Bank
Spar Nord, Svogerslev
Reg.nr.: 930
Kontonr.: 6500770722

Det lykkedes at samle et lille hold til bisløjd i sløjdlokalet på Klostermarkskolen. Har nogle lyst at slutte sig til, skal I henvende jer til Sten Legene.
For nogle dage siden-d. 9.1- havde vi Tonny Tychsen fra Ellum i Sønderjylland
til at holde foredrag om, hvordan man med dobbeltfamilier var i stand til at
lave rigtig mange aflæggere. Der var pladsmangel i Trekronerskolens cafeteriavi var 35 i alt. Succes!
Husk at der d.7.3 er foredrag på Flakkebjerg. I kan orientere jer om indhold,
tid og kørsel på den mail, I har fået eller på vores hjemmeside roskildebi.dk.
Tilmelding på linket på vores hjemmeside eller via den modtagne mail.

Årets biavler
Vi har gennem årene tildelt æren af at være årets biavler til et medlem, der har
gjort lidt mere for foreningen og dens medlemmer end forventeligt.

Redaktion, annonceekspedition
Michall Cadovius
michall@wetouch.dk

Har du en i tankerne, der kan leve op til dette, må du meget gerne henvende
dig til et bestyrelsesmedlem og begrunde, hvorfor du indstiller vedkommende.

Deadline for næste nummer
Den 10. April 2017

Udgivelses oversigt
HONNINGMAGASINET UDKOMMER 6 GANGE ÅRLIGT
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Lige før nytår havde vi den sædvanlige oxalsyredrypning i vores skolebigård.
Såvel nybegyndere som erfarne biavlere var mødt op til en god orientering om
metode og virkning. Ejlif viste begynderne, hvordan oxalsyren skulle håndteres
og gives. Der var derefter hyggeligt samvær i et stopfyldt klubhus med servering
af gløgg og æbleskiver.
Den 26.januar var der hyggemøde på Trekronerskolen. Bedste mjød: Ralf,
bedste honning: Ejlif ( fra Roskilde Ring ). Der var rigtig god stemning og
snakken gik lystigt. Desværre kunne vi godt have ønsket et større deltagerantal.
Prøv at sætte tid af næste år.

Æresmedlem
Erling Bech

Honningmagasinet
Udgives af Gl. Roskilde Amts
Biavlerforening
Gadesvinget 6
2670 Greve

Af formand Hans Janstrup

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.

Giv os dit bedste

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.

Hilsen Redaktionen
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De roligste bier med den smukkeste udsigt
Af Tina Sall

I foråret 2016 indgik GRAB og Roskilde kommune et samarbejde om at have
bier. Kommunen havde et ønske om at styrke den grønne profil blandt andet
ved at skabe opmærksomhed på biernes betydning for planter. Da det også gav
GRAB mulighed for at skabe opmærksomhed om bier og biavl ville vi gerne
støtte op om dette projekt.
Det var vigtigt at finde det rigtige sted at have bierne. Det skulle være et sted,
hvor det er muligt at komme tæt på bierne, men samtidig skal bierne have den
ro, som de behøver. Endelig skal der være masser af planter, hvor bierne kan
samle nektar og pollen ellers går det jo slet ikke.
Valget faldt på den gamle Roskilde Ring, bag Scandic hotellet. Her har Roskilde Kommune indrettet en rigtig fin bigård, med en indhegning i naturlige
materialer, der falder godt ind i området, og gør det muligt at se ind til bierne,
samtidig med at det signalere at man altså behøver at gå helt hen til staderne.

Bigården med udsigt over søen (Foto: Michall Cadovius)

Bigården ligger med udsigt over en lille sø, der er i midten af anlægget. Hele
vejen rundt om søen er forskellige træer, der blomstre hen over foråret og sommeren, så beliggenheden kan ikke være bedre. Dette blev kraftigt understreget
ved vores hygge arrangement i GRAB den 26. januar, hvor Ejlif vandt årets
konkurrence om den bedste honning med en honning, der er høstet i Roskilde
Ringen.
Bigården er altså Roskilde Kommunes, men det er Ejlif, der ejer de to bifamilier, der er flyttet ind i bigården. Det er nogle helt utroligt rolige bier, som
oprindeligt kommer fra Erling Bech.

Bigården er ved at blive bygget. (Foto: Ejlif Larsen)
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Det er vigtigt at bierne er rolige, for de skal jo repræsentere både sig selv og
os over for dem, der benytter parken ved Roskilde Ringen. En gang om ugen
kommer Ejlif og Hans i bigården for at passe bierne. Tidspunktet er annonceret i forvejen, så alle der har lyst, kan komme forbi og kikke med. Hver anden
gang bliver bierne tilset i weekenden og hver anden gang i løbet af ugen. Det
5

Der var en lille gut, der fik lov til at holde en drone, da den faldt ned i græsset,
blev den meget forsigtigt samlet op og høfligt afleveret tilbage. Der var en stor
spørgelyst både fra børn og voksne. Spørgsmålene gik både på biernes liv og det
at være biavler.
Fordi bierne er så rolige behøver Ejlif og Hans ikke at tage hætten på, og tavlerne kan håndteres uden brug af handsker. De kan tage tavlerne helt hen til de
besøgende, så de får mulighed for at se både æg, laver og forseglet yngel helt tæt
på. Det gør det lettere at tale med publikum, når man ikke skal have hætten på,
og jeg tror at bidragten kan virke lidt skæmmende på børn, fordi man ikke kan
se ansigtet på den, der har den på.

De rolige bier flytter over i deres nye stadekasser (Foto: Ejlif Larsen)

giver mulighed for, at familier, bedsteforældre med børnebørn og folk der bare
kommer forbi, kan kikke med i weekenden. Når bierne bliver tilset til løbet af
ugen har skoleklasser og fritidsordninger mulighed for at komme forbi. Bigården kan på den måde blive et aktivt indslag i skoleundervisningen.
I løbet af sommeren havde Ejlif og Hans på et tidspunkt besøg af 2 klasser med
børn i 6-8 års alderen, der havde arbejdet med bier og deres udvikling. De var
meget interesserede i at se bierne i levende live, men de var svære at imponere.
Da de havde kikket færdig, blev vores kyndige biavlere sat på plads med en
bemærkning fra en af de små elever: ”Vi har altså ikke rigtig lært noget, vi ikke
vidste i forvejen”. Men mon ikke det alligevel har været en stor oplevelse at se
bier i fri dressur, når de nu havde så stor teoretisk viden? Det tror jeg.

Da det er Elifs bier, er det hans navn der står på bistaderne, og ham, der får
henvendelser fra folk. De henvendelser, der kommer, viser at der er mange, der
holder øje med staderne, når de går forbi bigården, og de reagerer hvis de ser
noget, der er anderledes, Det kan være at bierne sidder uden på kassen, når de
har fået myresyre, eller at de pludselig begynder at flyve rundt, når der er en
solskinsdag om vinteren. Gartnerne i Roskilde Ring har også taget bierne til sig,
de holder øje med dem næsten dagligt i forbindelse med deres arbejde i parken,
og henvender sig til Ejlif hvis der er noget der undre dem. De har besluttet
at plante nogle af de planter bierne holder af på skråningen over for staderne,
hvilket vel må tages som et udtryk for, at de er glade for det liv bierne giver i
parken.
Bigården ligger i et område, hvor der bliver spillet frisbee golf, og der er er en
gangsti rundt om området, så der er en del naturlig aktivitet, men af en rolig
karakter, som ikke forstyrrer bierne.
Alt i alt er jeg sikker på engagementet i Roskilde Ring er med til at skabe kendskab både til vores forening og til bier i al almindelighed, og her ved få flere til
selv at have lyst til at prøve kræfter med at holde bier.

Jeg har selv haft fornøjelsen af at være forbi en søndag formiddag, mens bierne
blev gennemset. Der kom der 3-4 familier med børn forbi, de synes det var
meget spændende at se bierne, og få lov at smage honning direkte fra tavlen.
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GRAB indkalder til ordinær generalforsamling
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
afholder den ordinære generalforsamling
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00 på Trekronerskolen, Trekroner Allé 1,
4000 Roskilde.
Generalforsamlingen foregår i hallen cafeteria.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Dirigent konstaterer generalforsamling for lovligt indkaldt i h.t.
§12.1
		
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.
§12.2
		
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.
Det reviderede regnskab fremlægges 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.
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6. Indkomne forslag
		
a. Bestyrelsen har fremsat 4 forslag til vedtægtsændringer.
		
Ændringerne fremlægges og begrundes.
		
b. Bestyrelsen har arbejdet med en udvidelse af klubhuset.
		
Bestyrelsen beder om generalforsamlingens holdning til om
		
vi skal fortsætte eller ændre planer.
7. Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende regnskabsår.
Budgetforslag for indeværende regnskabsår fremlægges.
8. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet til GRAB ændres fra 175,- kr. til 		
195,- kr. + kontingent til DBF på 710,- kr., i alt 905,- kr.
9. Valg af:
		
		a. Bestyrelse.
		
På valg er Michall Cadovius og Sten Legène,
		
begge vil gerne modtage genvalg.
		
		b. Suppleant.
		
Bestyrelsen foreslår Ove Olsen.
		c. Revisorer.
		
På valg er Per Kristiansen
		
som ikke ønsker at modtage genvalg.
		
Bestyrelsen forslår Bjørn Kallenbach.
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. Dertil
serveres en øl eller en vand + en snaps. Pris 100,- kr.
Tilmelding til spisning skal ske til Ralf Kristiansen, ralf33@live.dk / 22269832
senest den 10.3.2017.
P.b.v Hans Janstrup
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GRAB’s bestyrelses forslag til vedtægtsændringer
Af Sten Legène

Gl. Roskilde Amts Biavlerforening har i den forløbne sæson været i kontakt
med Roskilde Kommune i forbindelse med vores arbejde omkring en udvidelse af klubhuset, med henblik på støtte. Det kræver at vi er en folkeoplysende
forening, og det kræver at vi, efter kommunens anvisninger, justerer vores
vedtægter på 4 områder.
Forslag 1
§1 Navn og adresse, stk. 1
1.1 Foreningens navn er GL. Roskilde Amts Biavlerforening med
hjemsted i Roskilde Kommune.
For at få støtte fra Roskilde Kommune skal det også fremgå at vi har 		
hjemsted i Roskilde Kommune.
Forslag 2
§4 Medlemmer, stk. 1
4.1 Som medlem kan optages alle, der aktivt vil arbejde for
foreningens formål.
Redaktionel tilpasning.
Forslag 3
§4 Medlemmer, stk. 3
4.3 Medlemskab kan dog i særlige tilfælde nægtes når 2/3 af bestyrelsen
stemmer for dette. Nægtelse af medlemskab kan appelleres på
førstkommende generalforsamling, der tager stilling med simpelt flertal.
Punktet er nyt.
Forslag 4
§15 Opløsning af foreningen, stk. 3
15.3 Eventuelle overskud ved foreningens opløsning, opstået gennem 		
deltagerbetaling, skal tilfalde almennyttige formål.
Tidligere fremgik det af vedtægterne at et evt. overskud skulle
tilfalde Danmarks Biavlerforening, men da Danmarks Biavlerforening
ikke er en almennyttig forening kan DBF ikke stå som
modtager af midlerne.
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Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016

Regnskab 2016

Aktivitetsudvalget
Redaktionsudvalget
Fagligtudvalg
Uddannelsesudvalg
Skolebigårdsudvalget
Biavl
Dyrskueudvalget
GRAB Nyanskaffelser
Kontingent
Diverse udg.
Renter
Ejendomsskatter
Ejendom vedligehold
Forsikringer
Adminstration
Repræsentation/gaver
Vejbidrag
DBF Generelforsamling og møder
Bestyrelses møder og andre møder

Indtægter
3.403
0
825
0
12.023
20.484
46.725
25
0

Udgifter
13.440
43.894
131
5.798
659
13.548
17.223
13.589
6.294
150
1.494
0
3.807
800
1.468
825
2.908

Budget 2017
Indtægter
3.000
12.000
0
15.000
20.000

Udgifter
13.000
15.000
1.000
5.000
1.000
10.000
16.000
5.000

47.000
100
-

1.500
1.000
3.800
1.000
1.900
825
3.000

-

300

-

500

83.484

126.326

98.100

83.525

Resultat

-42.842
83.484

83.484

14.575
98.100

98.100
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Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Balance pr. 31. december 2016

Aktiver:
Bimateriel og inventar
Bier
Ejendomsværdi

Primo

Bevægelse

Ultimo

6.874

-1.000

5.874

10.000

9.000

19.000

100.000

0

100.000

6.500

1.000

7.500

Hjertestarter 2013

5.158

-2.000

3.158

Honning

15.000

-15.000

0

Bank

62.436

-42.842

19.593

Kasse

0

Balance aktiver
Passiver:
Egenkapital primo 2016

4.120

12.120

213.968

-46.722

167.245

Primo

Bevægelse

Ultimo

213.967
-46.722

Ejendomsværdi ændring

Balance passiver (ultimo kapital)

0

8.000

Årets resultat
Skyldige beløb

Af Sten Legène

I forlængelse af de intentioner som vi fremlagde på sidste års generalforsamling,
har vi i det forgangne år arbejdet med at undersøge mulighederne for at udvide
vores klubhus.

Containere

Tilgodehavender

Klubhus

0
0

0
-46.722

167.245

På baggrund af nogle simple skitser, som Sten har lavet, havde vi en kontakt
med administrationen for kultur og idræt. Det var her vi blev præsenteret for,
at vi skulle justere vores vedtægter for at kunne blive godkendt som folkeoplysende forening. Når vi har vedtaget disse vedtægtsændringer, skal vi have endnu
en kontakt med administrationen for at drøfte, hvordan og med hvor meget
kommunen kan hjælpe os.
Ligeledes på baggrund af de samme skitser har vi haft kontakt til Roskilde
kommunes tekniske forvaltning for at få en forhåndsudmelding. Her fik vi
en meget positiv modtagelse hvor vi blandt andet blev bekræftet i at der ikke
umiddelbart skulle være problemer i forhold til kommuneplanrammen. Der
er dog nogle formalia, der skal være på plads først. Vi skal starte med at søge
Vejdirektoratet om dispensation fordi vi ved en sammenbygning, kommer til
at overskride den nye byggelinie, som fremkom da man udvidede motorvejen,
med nogle få meter. Hele vores nuværende klubhus ligger på den forkerte side
af byggelinien. Kan vi ikke få den dispensation må vi bare lade være med at
sammenbygge det nye med det gamle.
Næste skridt er så at vi skal omkring landzoneafdelingen. Når landzoneafdelingen har behandlet sagen og godkendt projektet, er der en høringsfrist på 4 uger,
før der kan gives en byggetilladelse.
Vi har fået en samlet pris for hele projektet som ligger på ca. 1.15 mio incl.
moms. Det mener vi imidlertid er for dyrt. Vi har et mål, der sigter mod at det
hele kan holdes på omkring en million. Hvis vi kan få lov at bygge efter reglerne for sommerhuse, ligger der sandsynligvis en besparelse på 200 – 250.000 kr.,
men det kræver en nærmere dialog med teknisk forvaltning.
Vi har sat et arbejde i gang for at ”støvsuge” markedet for relevante fonde. Hvor
meget vi kan få på den front, kan vi endnu kun gisne om.
Da vi jo ikke kan påregne at få finansieret hele projektet via tilskud fra diverse
fonde, skal vi nok påregne at låne en del af finansieringen i bank / kreditforening, og derfor skal vi have en snak med vores bank for at høre hvad mulighederne er, om vi kan låne noget og i givet fald hvor meget og på hvilke betingelser.
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Foredragsaften!
Da myndighedsbehandling og tilvejebringelse af den fornødne finansiering
hurtig kan tage både 3 og 4 måneder, er vi hurtigt fremme ved august måned,
som jeg vil anse som værende seneste start på byggeriet, hvis det skal laves i år.
Der er ikke noget ved at bygge i vintermånederne og betale for vinterforanstaltninger. Det får vi ikke noget klubhus for. Hvis vi ikke kan nå at komme i gang
i august måned, synes jeg vi skal vente til foråret 2018.
Når vi har grundlaget helt på plads, men inden vi binder os til en entreprenør,
vil vi indkalde til ekstraordinær generalforsamling, så medlemmerne kan nå at
forholde sig til projektet inden det sættes i gang.
Vi vil på generalforsamlingen høre medlemmerne om der er opbakning til det
arbejde, som vi er i gang med, eller om vi skal ændre planer.

Per Kryger vil fortælle om “Sidste nyt i forskning om bier”.
Foredraget vil handle om “Virus i bier og varroabekæmpelse med myresyre og
om pollendiversitet og bisundhed, om varroatælling og om genetik af danske
bier.
Man skal tilmelde sig arrangement ”Sidste nyt indenfor forskning i bier” :
https://auws.au.dk/default.aspx?id=31732
GRAB betaler for kaffe og kage.
Tirsdag den 7. marts kl. 19.00
Flakkebjerg Forsøgscenter, Forsøgsvej 1,
4200 Slagelse
Hvis nogen vil lave samkørsel, mødes vi i skolebigården, Ejlif åbner lågen i
skolebigården kl. 17.30.
Arrangementet foregår sammen med Flakkebjerg Herreds biavlerforening.
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Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

Tegn din biavlsforsikring hos os!
- Vi har siden 1988 samarbejdet med Danmarks Biavlerforening

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:
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
Transport i eget køretøj af bistader til og fra
arealer med udebigårde
Transport af honning til aftager
Ondartet bipest, som omfattes af lov om biavl
(kan dog fravælges mod rabat i præmien)
Sprøjteskader, som ikke er dækket af anden
forsikring
Produktionsudstyr og lager af honning,
sukker, voks, emballage, etiketter mv. mod:
Brand, indbrudstyveri og vandskade
For momsregistrerede biavlere kan der
tillige tegnes Driftstabsforsikring

GR

UN

08

GAR
T

ING
KR

SF
RNE ORSI
NE

DLAGT I 19

www.garfors.dk
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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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Nyt fra Voksklubben.

Generalforsamling 2017

Kontingent for 2017
Det er tid til at betale kontingent for 2017 til Voksklubben.

Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Betalingen af kontingentet foregår på den måde, at du inden d. 1. marts overfører 50 kr. til vores konto i Spar Nord:
Bankregistreringsnummer: 9011
Kontonr.: 			6500770730.
I emne feltet skriver du dit navn.
Har du ikke netbank, kan du overføre pengene ved at gå ned i dit pengeinstitut
og bede dem om at gøre det.
I januar har alle medlemmer fået en kontingentopkrævningen på mail.
Har du ikke fået den mail fra voksklubben, 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.
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.

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.00
i Klubhuset, Ringstedvej 79, 4000 Roskilde
Dagsorden ifølge vedtægterne – dagsorden kan løbende læses på www.voksklubben.dk
Foreningen er vært med en øl/vand og en enkelt mad.
Voksprisernes himmelflugt.
Priserne på voks – både grøn og almindelig voks er på bare få år gået fra omkring 40 – 45 kr. pr. kg til 140 kr. pr. kg. Bestyrelsen har derfor besluttet at vi
sælger klubvoks til 145 kr. pr. kg.
Vi køber voks op hos medlemmerne i det omfang vi sælger voks til samme pris.
Klubben har 1,3 tons og det er mere end rigeligt hvis det skulle være nødvendigt at starte forfra.
På bestyrelsens vegne
Formand
Hans-Erik Germuth

Sidste frist for rettidig indbetaling af kontingent er onsdag d. 1. marts.

18

19

Dronningeavl 2017
Vi er to glade amatører, som igennem flere år med større og mindre held har
lavet vores egne dronninger. Vores biavl er ikke større end, at vi betegner os
som hobbybiavlere. Vi arbejder på at fremavle fredelige højt ydende bier med
meget lidt sygdom. Vi forestiller os at lave 3 aftner – en med en præsentation
af metoder, en i skolebigården hvor vi bruger en trygkoger og en hjemme hos
Kjeld han laver dronninger i en familie.

Der er tilmelding til alle aftnerne. Du skriver en mail til hans@hanbi.dk og
fortælle hvilke aftner du kommer – eller meget bedre du tilmelder dig på Gl.
Roskilde Amts Biavlerforeings Facebookside. Er du ikke med i gruppen, er det
nu, du skal søge om optagelse.

Du kan melde dig til en eller flere aftner.

Vi regner med at der er max 8 – 10 deltagere til onsdag d. 31/5 og onsdag d.
14/6. Den 10/5 kan vi godt være en 20 stykker. Er der flere deltagere en 10, vil
vi prøve at finde en anden aften.
Vi kan også være nødt til at aflyse d. 31. og d 14/6 pga. regnvejr eller et meget
koldt forår.

Onsdag d. 7. maj kl. 19.00 i Skolebigården:
- Metoder til at lave dronninger.

Venlig hilsen
Kjeld Christensen og Hans-Erik Germuth.

Kurset er henvendt til biavlere med mindst 3 års erfaring.

Vi ser på udstyr til dronningeavl fx: fejekasser, trykkogere og udstyr til omlarve. Vi taler om på hvordan du anvender det forskellige udstyr. Vi taler om de
forskellige metoder som man kan bruge til at lave dronninger – fx rundbuesnit,
omlarvning, Oles 1-2-3 starter og trykkoger.
Udvælgelse af familier – både til avl og opfostring.
Onsdag d. 31. maj kl. 18.00 i Skolebigården:
- Praktisk demonstration af dronningeavl.
Hans-Erik har lavet en trykkoger om formiddagen. Vi går ud i skolebigården
og finder en tavle med nyklægget yngel. Vi prøver at omlarve og sætter kopperne ned i trygkogeren. Vi gør en af bifamilierne klar til at modtage dronningecellerne.
Dagen efter vil Hans-Erik sætte trygkogeren ned i familien og dronningerne
skulle meget gerne være klar om 16 dage.
Onsdag d. 14. juni kl. 17.00 i Skolebigården og kl. 18.00 hos Kjeld:
- Praktisk demonstration af dronningeavl.
Kl, 17.00 vil Hans-Erik tage en dronningecelle eller to og sætte over i en parringskassette, som om to dage vil klægge. Derefter tager vi ud til Kjeld. Han har
inviteret os hjem til Bovsager 6, Svogerslev, 4000 Roskilde hvor han vil vise os
hvordan han laver dronninger i sin have.
Kjeld vil tænde grillen og der vil være mulighed for at købe en pølse eller selv
tage noget med.
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Tid til at
friske staderne op?

r.

k
52,-

Til indvendig rengøring af magasiner
kan du bruge MULTIHØVLEN, som
nemt fjerner voks- og propolisrester.

86,- k

r.

Gør dine stader klar til sæsonen
med en gang MALING - vælg mellem 10 nye friske farver. Malingen
er specielt udviklet til bistader og
er vandbaseret. En enkelt flaske
dækker hele 5 m2

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

Vask materiellet
i Supersoap

68,kr.

www.bihuset.dk

62,50
kr.

og desinficer i Virkon-S

Heino Christiansen
Rødlersvej 11
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 53 22
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Biinspektører:
slaenbjerg@gmail.com

Henrik Jensen

biwiwe@dbmail.dk

Eigil Jørgensen Wiwe

sven.branner@mail.dk

Sven Branner

friholt@mail.tele.dk

Henning Rossau Friholt

buckfast@buckfast.dk

Keld Brandstrup

ejbech@pc.dk

Erling Jensen Bech

kruthuset.biavl@yahoo.dk

Per Ejgil Kristiansen

hek@agrovi.dk

Henrik Jensen Kjelkvist
Betinna Woller

honning@honningpigen.dk

Kyndige biavlere i GRAB:
				

		

Carsten Dalbøl 				
Lillegade 10, 2670 Greve 		

Telefon
43 40 47 26

Stig Nielsen 				
Lille solhøjvej 8, 2640 Hedehusene

24 87 80 80

Jytte Nielsen 				
Lille Solhøjvej 8, 2640 Hedehusene

24 20 37 88

		 Lidvænget 29, 2640 Hedehusene 		

46 59 16 42

Hans Janstrup 				
Gadesvinget 6, 2670 Greve 		

40 57 84 73

Henrik Ruø Jensen
Poul Letholm Nielsen

Rendebæk Strand 17, 4050 Skibby

Knud Graaskov 			 Enghaven 33, Svogerslev, 4000 Roskilde

51 18 22 21
25 84 31 43

Hans-Erik Germuth

		 Bakkedrager 18, 4000 Roskilde 		

Søren Toft Nielsen

		 Degnevænget 8, 4330 Holbæk 		

31 55 24 68
50 24 73 73

Carsten Jespersen

		 Åbakkevej 9, 4130 Viby Sjælland 		

61 28 90 18

Bjørn Kallenbach

			
Grøftevej 18, 4180 Sorø 			 57 84 80 08

Flemming Vejsnæs

			
Øbrovej 11, 4295 Stenlille 		

57 80 42 44

Højbodalsvej 25A, 4295 Stenlille 		

24 89 30 46

Ejlif Larsen 			 Ramsøvejen 47, 4622 Havdrup 		

23 60 70 64

Mogens Mundt

Marianne Prosch Andersen 			
Duevej 3C, 2600 Taastrup 			 51 29 05 76
Aage Nielsen 				
Søndergade 28, 4130 Viby Sjælland
Mogens Larsen
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Næsby Gade 23, 4300 Holbæk

21 54 44 51
24 85 12 24

Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve
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