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HONNING MAGASINET
Medlemsblad for GL. Roskilde Amts Biavlerforening

KALENDER
29. April kl. 15.00 - Rundvisning på Plantehotellet
2. Maj - Grillen tændes, og der er pølser og brød til folket
9. Maj - Mogens Mundt kommer og fortæller om sit avlsarbejde
12. August - Bustur til Sønderjylland
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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

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

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

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

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

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

Af formand Hans Janstrup
Ove Olsen
Oldvejen 2
4050 Skibby,
ove@olsen.mail.dk
20258847

Torsdag d. 16. April blev der afholdt generalforsamling i cafeteriet på Trekronerskolen. Generalforsamlingen foregik i god ro og orden. Bestyrelsen blev
genvalgt og Ove Olsen valgtes til ny suppleant. Der var opbakning til, at der
arbejdes videre med udvidelse af klubhuset.
Der afholdes Dyrskue i dagene 26.-28.maj. Vi deltager på samme betingelser
som sidste år og med samme placering i hallen.
Alle 3 dage er der brug for 2 hold på hver 4 mand til bemanding af vores stand.
Har du lyst til at deltage, må du allerede nu gerne give besked til mig på
janstrup@hotmail.com eller tlf. 40 57 84 73

Æresmedlem
Erling Bech
Udvalg
Aktivitetsudvalg: Ralf Kristensen, Hans Janstrup,
Sten Legène og Tina Sall.
Redaktionsudvalg: Sten Legène,
Michall Cadovius, Ejlif Larsen og Tina Sall.
Fagligt udvalg: Mogens Larsen, Michall Cadovius,
Sten Legène og Ejlif Larsen.
Undervisningsudvalg: Ejlif Larsen

Vi har igen i år haft pæn søgning til vore begynderkurser, henholdsvis 20 og 21
kursister, hvilket er meget tilfredsstillende. Om der kan blive ved med at være
samme interesse, må fremtiden vise.

Skolebigårdsudvalg: Ralf Kristensen*,
Hans Janstrup, Mogens Larsen og Ove Olsen.
(*Udlån af grill, håndslynge og bidragter)
Giftskader: Bent Larsen, Ringvej 21, 4750 Lundby
Tlf.: 20 45 10 82

VI HAR ALT TIL BIAVLEN

Varroaoplysning og vejledning: Ejlif Larsen og
Knud Graaskov

Vi har alt i forårsfoder på lager

Dyreskueudvalget: Hans Janstrup og
Michall Cadovius
Honningmagasinet
Udgives af Gl. Roskilde Amts
Biavlerforening
Gadesvinget 6
2670 Greve
Bank
Spar Nord, Svogerslev
Reg.nr.: 930
Kontonr.: 6500770722

Redaktion, annonceekspedition
Michall Cadovius
michall@wetouch.dk
Deadline for næste nummer
Den 10. Juni 2017

Udgivelses oversigt

Overvintrede bifamilier
med buckfast-dronninger fra Avlerringen sælges

HONNINGMAGASINET UDKOMMER 6 GANGE ÅRLIGT
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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.

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

www.bihuset.dk

Heino Christiansen
Rødlersvej 11
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 53 22
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Årets generalforsamling
af Sten Legène

Igen i år blev vores generalforsamling afholdt på Trekronerskolen. Der var et
lidt beskedent fremmøde idet kun 26 stemmeberettigede deltog. Sædvanen tro
startede vi med spisning, og som sædvanlig havde Ralf tilberedt forloren skildpadde og gule ærter. Efter spisningen, gik vi over til den mere alvorlige del af
seancen.

I skolebigården har vi i årets løb etableret en støjvæg mellem containerne.
Næste skridt var at lave en over-dækning af gårdrummet, som aflaster os,
når vi er mange.
Så har vi, som erstatning for den kæde der blev ødelagt flere gange, etableret en
god og solid port suppleret med hegn ud til begge sider. Fors og Banedanmark
har stadig adgang til vores grund, men der har ikke været problemer siden
porten blev etableret.
Den 13. April 2016
Havde vi besøg af 40 – 45 biavlere fra Litauen. Det var en vældig succes. Der
var en god stemning og vi bød på øl og pølser og alt var væk da gæsterne kørte.
De bød til gengæld på chokolade og slivo-vits.
I årets løb har vi sammen med Roskilde kommune etableret en bigård i det
grønne område mellem rådhuset og Roskilde Ring. Det er Ejlif der lægger bier
til, og de bliver tilset sommeren igennem en gang om ugen i overværelse af dem
der har lyst, og det har været mange.
Vi har i år som noget nyt deltaget i Grøn Familiefestival afholdt af
Sct. Jørgensbjerg Sogn. Vi fik ikke udbredt kendskabet til biavl, folk var mere
interesseret i vores honning, som vi solgt noget af.

Spisning før generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling d. 16. marts 2017 på Trekronerskolen
Formand Hans Janstrup bød velkommen og forslog Stig Nielsen som dirigent.
Stig blev uden modkandidat valgt.
Punkt 1
Stig konstaterede generalforsamlingen for lovlig i henhold til vedtægterne.
Der blev valgt 2 stemmetællere, Jørgen Lehmann og Ove Olsen.
Der deltog 26 stemmeberettigede medlemmer.
Punkt 2
Bestyrelsens beretning om foreningens drift til godkendelse.
Formand Hans Janstrup startede med at fortælle, at begynderundervisningen er
startet op med 20 nye medlemmer på begge hold.
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Vi har også i år lagt et tilbud til folkeskolerne på ”Åben Skole” platformen.
Det er en IT platform, hvor skolerne kan vælge de tilbud, som de vil inddrage i
undervisningen.
Fagligt udvalg har i årets løb lavet en del arrangementer som alle har været
meget flot besøgt.
Den 17. Marts 2016
Havde vi besøg af Ivan Nielsen, Himmerlandske Bier, som fortalte om dronningeavl.
Den 11. Juni 2016
Var vi nede og besøge Østsjællands Biavlerforening for at se deres
skolebigård og hvordan de greb begynderundervisningen an, meget interessant.
Den 13. August 2016
Var vi på besøg hos Mogens Mundt for at se og høre om hans
dronningeavl.
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Den 8. November 2016
Havde vi inviteret Flemming Vejsnæs til at fortælle om den nye
Varroastrategi.
Den 9. Februar 2017
Havde vi inviteret Tonny Tychsen til at komme og fortælle om
masseproduktion af småfamilier.
Den 7. Marts 2017
Var vi på besøg på Flakkebjerg Forsøgscenter, hvor vi hørte Per Kryger fortælle
om varroabe-kæmpelse, et arrangement vi delte med Flakkebjerg Herreds
Biavlerforening og der var næste 80 tilhører.
Indimellem havde vi de traditionelle arrangementer som oxalsyredrypning
mellem jul og nytår og hyggemøde den 26. januar 2017 med kåring af den
bedste honning og bedste mjød.
Vi har også i år startet et Bisløjd hold op, dog med meget beskeden tilslutning.
Det har været nødvendigt at stoppe udgivelsen af Honning Magasinet i
papirform da trykning og især portoen var vokset i eksplosiv hastighed,
således at denne aktivitet alene ville koste mere end vi får ind i kontingent.
Derfor bliver Honning Magasinet fremover udgivet i en digital version og det
bliver lagt på hjemmesiden i en PDF version.
Vi havde til Dyrskuet i 2016 fået nogle meget favorable vilkår. Det betød at vi
fik ændret den dårlige stime, vi var kommet ind i med at lave et pænt
underskud hvert år, til at vi fik skabt et pænt overskud.
Vi har til dyrskuet 2017 fået de samme gunstige vilkår, så derfor deltager vi
igen i år, 26. – 28. maj.
Vedrørende nyt klubhus har vi fået lavet nogle tegninger og prisoverslag. Vi
har holdt møde med administra-tionen for Kultur og Idræt, som bad os tilrette
vores vedtægter, så vi kunne blive godkendt som folkeoplysende forening.
Vi har haft en positiv henvendelse til Teknisk Forvaltning, som ikke
umiddelbart kunne se nogen hindringer for vores planer. Vi har søgt
dispensation for overskridelse af byggelinje hos Vejdirektoratet.
Vi har haft kontakt til FORS, som ikke kan se nogen problemer i at vi
fortsætter som hidtil.

Punkt 3
Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse.
Mogens Larsen fremlagde regnskabet.
Efterfølgende fremlagde Mogens resultatopgørelsen.
• Resultatopgørelse og balance blev godkendt.
Punkt 4
Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
• Bestyrelsens indstilling til uændret honorar blev vedtaget.
Punkt 5
Fremlæggelse af bestyrelsens visioner samt handlingsplaner.
Formand Hans Janstrup fremlagde bestyrelsens visioner og planer for det
kommende år.
Vores klubhus planer vil fortsat komme til at præge det kommende arbejde.
Arbejdet med at udvikle vores kurser vil også fortsætte.
Punkt 6
Indkomne forslag.
Bestyrelsen har fremsat 4 forslag til vedtægtsændringer, som har været
annonceret i Honning Magasinet, februar nummeret.
Forslag 1
§1 Navn og adresse, stk. 1
1.1Foreningens 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.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 2
§4 Medlemmer, stk. 1
4.1 Som medlem kan optages alle, der aktivt vil arbejde for
forenin gens formål.
• Redaktionel tilpasning.
• Forslaget blev vedtaget.

Formandens fremlæggelse af Bestyrelsens beretning om foreningens drift blev
godkendt.
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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.
• Forslaget blev vedtaget.
Forslag 4
§15 Opløsning af foreningen, stk. 3
15.3 Eventuelle overskud ved foreningens opløsning, opstået gennem 		
deltagerbetaling, skal tilfalde al-mennyttige 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.
• Forslaget blev vedtaget.
Klubhus
Bestyrelsen havde fremlagt en beskrivelse af det arbejde, som er lavet indtil nu i
forbindelse med klubhusud-videlsen. Det er jo bestyrelsens ambition at der skal
hentes en betydelig andel af financieringen via tilskud fra forskellige fonde og
det var der lidt debat omkring de muligheder. Bestyrelsen havde ligeledes bedt
gene-ralforsamlingen om at forholde sig til det udførte arbejde og om vi skulle
fortsætte i den retning, eller om vi skulle ændre kurs. Der blev uddelt ros til det
udførte arbejde og der var bred enighed om at vi skulle fort-sætte.
Punkt 7
Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende regnskabsår.
Sten Legène fremlagde og gennemgik budgettet til orientering.
• Der var ingen kommentarer til budgettet.
Punkt 8
Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår.
Bestyrelsen havde foreslået at kontingentet til GRAB ændres fra 175,- kr. til
195,- kr.
+ kontingent til DBF på 710,- kr., i alt 905,- kr.
• Kontingentforhøjelsen ved vedtaget.
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Punkt 9
Valg af:
a.Bestyrelse
På valg var Michall Cadovius og Sten Legène, begge blev genvalgt.
b.Suppleant
Bestyrelsen foreslog Ove Olsen, som blev valgt.
c.Revisor
På valg var Per Kristiansen som ikke ønskede at modtage genvalg.
Bestyrelsen foreslog Bjørn Kallenbach, som blev valgt.
Punkt 10 - Eventuelt
Det blev foreslået at vi offentliggjorde medlemslisten, så de enkelte medlemmer
kunne se hvem de boede i nærheden af. Ideen var affødt af at den tidligere var
blevet offentliggjort. Der fremkom bemærkninger om at det kunne være i strid
med registerloven. Der kom også en ide om at lave en lukket afdeling på vores
hjem-meside, som kun vores medlemmer kunne tilgå.
Bestyrelsen tager det med til videre behandling.
Der var også en bemærkning om at Honning Magasinet måske skulle have et
nyt format, nu hvor det var ble-vet digitalt.
Bestyrelsen tager det med til videre behandling.
22. marts 2017/ referent Sten Legène

Referat godkendt af
Dirigent Stig Nielsen			
Sekretær Sten Legène
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Bestyrelsens konstituering og bemanding af udvalg
På første bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig med:
Formand			
Næstformand 			
Kasserer			
Sekretær			
Skolebigårdsudvalget
Fagligt udvalg

Hans Janstrup
Ejlif Larsen
Tina Sall
Sten Legène

Hans Janstrup, Ralf Kristensen, Mogens Larsen, Ove Olsen
Michall Cadovius, Mogens Larsen, Sten Legène, Ejlif Larsen

Redaktionsudvalget

Sten Legène, Michall Cadovius, Ejlif Larsen, Tina Sall

Undervisningsudvalget
Dyrskueudvalget		
Aktivitetsudvalget

Ejlif Larsen
Hans Janstrup og Michall Cadovius
Ralf Kristensen, Hans Janstrup, Sten Legène, Tina Sall

Gulbenet gedehams/asiatisk gedehams,
Vespa velutina en ny trussel mod vore bier?
af Hans-Erik Germuth

I Danmark kender vi stor gedehams,
Vespa crabro – vi og bierne har lært at
leve med den. Den minder på sin vis
om sin nære slægtning – den gulbenet
asiatiske hveps. Begge arter har bier på
menuen og deres stik er et yderst ubehageligt bekendtskab. Et stik indeholder både et vævsnedbrydende stof og
en nervegift i sådan en mængde, at det
er nødvendigt at søge læge hvis man
har fået mellem 20 og 30 stik. De laver
de karakteristiske hvepseboer af ”papir”, men til forskel for vores danske
gedehams bo, som er på størrelse med
en stor fodbold og har hullet forneden, Foto af: Hans-Erik Germuth
er den asiatiske fætters bo er væsentlig større end en basketball og hullet sidder
i siden. Begge kan finde på at bygge boerne i hulrum, men også frit i træerne.
Den danske hveps boer sidder ofte i 2 til 5 meters højde, mens den asiatisk er i
10 – 15 meters højde.

DIN ANNONCE KUNNE VÆRE HER!
Kontakt et medlem fra redaktionen hvis du kunne
have interesse i en annonce i Honning Magasinet.
Bladet sendes ud til foreningens 279 medlemmer samt
oploades til foreningens website.
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Foto af: Hans-Erik Germuth

På min tur til Nordindien i efteråret mødte jeg flere gange den gulbenede
indiske hveps. Jeg mødte den næsten hver gang, vi var på besøg hos en biavler,
som havde den europæisk bi - apis mellifera - og hver gang var den på jagt efter
honningbier. Bierne forsvarede sig mod hvepsen ved at klumpe sig sammen
foran flyvesprækken – for at forvirret hvepsen – på sammen måde som stærene
flyver i flok for at forvirre rovfugle. Biavleren bekæmper hvepsen ved at indskrænke flyvespalten og ved at sætte en af sine hjælpere til at gå rundt med et
rundboldbat og slå hvepsene ihjel.
11

I dag findes den gulbenede indiske hveps i Frankrig og en delstat i Tyskland.
Det er en invasiv art, som ikke har nogen naturlige fjender og er et problem for
biavlen på de kanter. Den skulle efter sigende kunne udrydde en velfungerende
bifamilie på en dag. Vi kan ikke ansætte en hjælper til et par dollars om dagen
til at bekæmpe hvepsen – vi kan indskrænke flyvespalten, men om bier kan
lære at sætte sit tæt sammen foran flyvespalten vides ikke. Det kan være svært
at lokalisere hvepsens bo – og selvom det sker, kan det være yderst risikabel at
komme op i 10 – 15 meters højde med giften uden at hvepsene opdager at man
er på vej. Opdager de en sker der det samme som når vi klipper hæk og opdager
at der sidder et hvepsebo i hækken.

Årets bedste honning og mjød.
Af Sten Legène

Igen i år blev pokalerne for året bedste honning og årets bedste mjød uddelt i
pausen på generalforsamlingen. Det var på foreningens hyggemøde i januar at
den reelle dyst forgik, og her var det Ejlif Larsen, der løb med årets bedste honning og Ralf Kristensen, der endnu engang løb med årets bedste mjød.

Indtil videre ved vi ikke om den gulbenede hveps kan leve eller overleve i Danmark. Hvis du støder på den må du godt tage et billede af den og sende det til
Danmarks Biavlerforening. De er interesseret i at finde ud af hvilke skadevoldere der er i Danmark. Du kan også tilmelde dig som overvågningsvært – se mere
på www.biavlsforsøg.dk

Foto af: Sten Legène - Årets bedste honning

Foto af: Hans-Erik Germuth

Mens du sidder i din bigård og venter på den gulbenede hveps klar med kameraet, kan du nyde synes af dine bier. Måske er du heldig og se en dronning
flyve ud på orienterings- eller parringsflugt – eller måske se stor gedehams jage
bier i bigården. Jeg har mødt den et par gange – og har aldrig oplevet den som
et problem. Små familier, som udsat for røveri, kan blive slået ihjel hvepse. Det
er mere den almindelige gedehams, Vespula vulgaris som hvert år yngler under
mit tagudhæng, der er på spil. Hvis de får frit spil kan de udrydde en familie
på under en uge. De klipper lige vingerne af inden de flyver hjem med bien.
Finder du et bistade med en masse vinger i og uden bier, kan årssagen til de
manglende bier være hvepse.
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Foto af: Sten Legène - Årets bedste Mjød
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Nyt fra Voksklubben
Aflevering af tavler til omsmeltning i 2017.
I år kan medlemmerne af voksklubben i lighed med tidligere år aflevere rammer
og voks til omsmeltning i ugerne 18, 34 og 39.
Har du bifamilier, der ikke har overlevet vinteren, kan du aflevere tavlerne i
uge 18 – fra lørdag d. 29. april til lørdag 6. maj 2017 – hos Heino i Bihuset,
Tappernøje. Husk der er lukket om tirsdagen.
Du kan på www.voksklubben.dk bl.a. læse om hvordan du emballerer tavlerne.
Generalforsamling 2017
Torsdag den 23. marts 2017 holdt foreningen generalforsamling i Klubhuset.
Stig Kappel og Henrik F. Brødsgaard blev valgt til bestyrelsen, som har
konstituerede sig med:
Hans-Erik Germuth som formand
Henrik F. Brødsgaard som kasserer Stig Kappel som næstformand.
På vores hjemmeside på www.voksklubben.dk kan du læse referatet af
generalforsamlingen, samt finde resultatet af voksanalysen fra 2017 – den var
som forventet ren.
På bestyrelsens vegne
Hans-Erik Germuth
Formand
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Vil du være økologisk biavler?
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:

Af Ejlif Larsen

Der er opblødning på vej hvis du vil være økologisk biavler og konkurrere med
udenlandsk honning hos danskerne. Udenlandsk økologisk honning som i
mine øjne er tvivlsom omkring oprindelsen. Opblødningen er at der er flere
områder i Danmark der kan søges om tilladelse på og af kravet til økologisk
dyrkning ikke længere tolkes som 100 % i en 3 km. zone.
Er du interesseret kan du læse meget mere på den sidste medlemsnyt fra
Danmarks Biavler Forening, der er links til fakta, vejledende kort og
ansøgningsskema, men du skal i gang nu, da den 10. april er sidste frist for
ansøgning i år. Men ellers brug 2017 til at planlægge din omlægning.

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)

Medlemstur til Sønderjylland og Rømø
Af Ejlif Larsen

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 12. august, til en heldagstur til Tonny
Tychsen, Ellum biavl i Løgumkloster, han var på besøg her hos os i foråret og
der snakkede vi om et evt. genvisit. Vi kører derefter videre til Erling Atzen på
Rømø for at få noget at vide om hans biavl og hans måde at håndtere
varoamidder på.
Det er en tur for GRAB-medlemmer med mand/kone, vi kører i bus, derfor vil
der være noget brugerbetaling, men nærmere om det i den næste information.

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
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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

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

· 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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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

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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