Nordvestsjællands Biavlerforenings generalforsamling
– mandag 21. september 2020
Formandens og udvalgenes beretninger
Formandens indledning
Det er rart at kunne indlede årets beretning med at sige, at det går rigtig godt for vores
forening. Beretningen dækker perioden 1. april 2019 – 31. marts 2020 – så corona-krisen
kom akkurat med. Og selvom aktiviteterne blev sat på standby fra midten af marts måned,
har foreningen overlevet takket være aktive medlemmer.
Vi er ca. 120 medlemmer – hvoraf også ca. 100 er medlemmer af DBF – nogenlunde
samme medlemstal som sidste år.
Vi er som sagt en forening med aktive medlemmer – både gamle garvede og nye
medlemmer giver aktivt en hånd med når der er brug for det. Senest under corona-krisen,
hvor materiellet blev klargjort af enkelte medlemmer – tak for det – og begynderholdet
sammen med et par erfarne biavlere tilså vores bifamilier. Der var 10 deltagere hver
skolebigårdsaften indtil forsamlingsforbuddet blev hævet til 50.
Økonomien er god – noget vores kasserer kan bekræfte senere i dag når Kamma
fremlægger årsregnskab og forslag til budget.
Bestyrelsen har afholdt 4 egentlige møder i årets løb. Mailen er flittigt blevet brugt – bl.a. i
forbindelse med foreningens ansøgning om at få del i LAG-midlerne til udvidelse af Bi-Lidt.
Hjemmesiden og aktivitetskalenderen er to andre vigtige omdrejningspunkter i vores
forening. Aktivitetskalenderen giver alle en reel mulighed for at planlægge hvilke
skolebigårdsaftner man kan komme til i årets løb, og hjemmesiden opdateres meget ofte.
Er der ændringer, bliver de mailet ud til samtlige medlemmer. Jeg vil også nævne at
foreningen har en Facebook-gruppe – med 30 medlemmer. Vil du være med, så henvend
dig til Gerrit Kuijers.
Skoletjeneste- og undervisningsudvalg
På bestyrelsesmødet i maj blev skoletjeneste- og uddannelsesudvalget delt op i to. Det
har skabt to mere homogene udvalg. Fremover vil vores forening satse langt mere på at få
besøg af skoleklasser og andre interesserede for at fortælle om biers betydning for vores
verden – både de vilde bestøvere og vores honningbier.
Formand for det nye skoletjenesteudvalg er Søren Lykke Madsen.
Skoletjenesten har haft besøg af et par skoleklasser i årets løb. Det er altid
livsbekræftende og sjovt at fortælle om og vise levende bier frem til børn – uanset deres
alder.
Undervisningen af nybegyndere blev anderledes i år. Et undervisningsudvalg bestående af
Tove, Denis, Gerrit og Curt underviste de nye sammen efter DBF’s nye materiale, som vi
havde forberedt os grundigt på og ændret så det passede til vores lokale forhold og
personlige temperamenter.

Vores indtryk er at alle har fået noget godt ud af undervisningen. Det har i hvert fald været
lærerigt for underviserne – og sjovt.
Vi forbedrer løbende materialet.
Udvalget vil til næste år også fokusere på undervisning af 2. års og 3. års biavlere.
Curt, Denis, Gerrit, Tove, Eva, Kate, Søren og Kamma
Skolebigårdsudvalget
Vi startede året med et møde hvor vi lavede nye stadekort og så på hvilke familier der
skulle sælges. Desværre fik vi ikke solgt nogen.
Vores mål for skolebigården var følgende:
1. Undervise de nye biavlere
2. Passe bifamilier
3. Lave nogle nye bifamilier
4. Lave et kursus i dronningeproduktion
5. Bidrage med indberetninger til Danmarks Biavlerforening i forbindelse med
overvågningsprojektet.
Skolebigården er opdelt i kravlegården med 4 familier, hvor nye biavlere blev undervist af
foreningens instruktører, og de resterende bifamilier, der er opstillet langs granerne, som
blev passet af de erfarne biavlere. På mødedage med mange nye biavlere gik nogle af
disse med de erfarne biavlere. Da vi som nævnt ikke fik solgt nogen bifamilier ved
sæsonens begyndelse, endte vi desværre med langt flere end de højst 10 bifamilier som vi
har besluttet som det maksimale antal, hvilket til tider gjorde det til en udfordring at nå at
gennemse alle staderne.
Sæsonen var præget af stort fremmøde. Især nogle nye biavlere var flittige deltagere.
Dette er meget glædeligt da vi mener det er en god måde for nystartede biavlere at lære
praktisk biavl på. Endvidere får man et nyttigt netværk, som man senere som erfaren
biavler kan ”trække på”.
Vi havde på nogle mødeaftner forskellige bi-faglige emner under behandling. Stadekort
blev lagt ind på Stadekort.dk. Brugernavnet er: skouand2@yahoo.dk. Adgangskoden er:
nvb 2017.
Der blev afholdt to slyngedage. Ved den første slyngning var der meget honning der skulle
slynges. Det gjorde behovet for mange hænder stort. Den første slyngedag blev der også
presset honning med vores nyindkøbte honningpresse, og dette blev efter røring tappet på
små glas.
Ved begge slyngninger var der salgshold ude og sælge flydende honning.

En del nyslynget honning blev solgt på dagen af salgsteam, og noget blev solgt på spande
på dagen til nogle af foreningens medlemmer. Resten blev rørt og tappet af andre af
foreningens medlemmer.
Vi synes det sociale på mødeaftnerne har fungeret fint. Der bliver gjort en indsats for at
gøre møderne hyggelige med kaffebrygning, bagværk og øl og vand. Især Kamma og
Suzanne har været aktive på dette område. Men alle deltager med godt humør og med en
frisk indstilling.
Suzanne, Denis, Leif, Michael og Gerrit.
Materieludvalget
2019-2020 år har budt på stor aktivitet – vi havde alt vores materiel ude at arbejde på
grund af et år hvor der virkeligt var brug for alt hvad vi havde på hylderne af magasiner og
rammer.
Vi startede bi-året med en god materieldag hvor vi klargjorde rammer til året, en god dag
hvor de nye biavlere kom i gang med materiellet og fik fingrene i rammer og voks …. En
dejlig dag hvor vores bi-år starter.
Der har været 2 slyngedage med fint fremmøde og masser af honning…. ved den første
slyngedag var der flere salgshold, og der blev solgt en del honning. Vi fastholdt traditionen
med lækkert morgenbord, skønt….
Vaskedag er også en dag hvor der er pæn tilslutning. Vi fik tømt materielrummet HELT,
vasket gulvet, vasket alle magasiner med sæbe og rengjort vores foderkasser. Rengøring
af alt hvad vi har brugt igennem året, selv vores fodertønde blev tømt og vasket, så den
også er klar til et nyt år…
En tak til Gerrit fordi han har solgt ud af vores bifamilier, så vi starter året med 10 familier.
Dette antal passer til vores lager af materiel, så vi stadig har materiel til at lave småfamilie,
evt. indfangning af sværme m.m. …
Tak for et godt år
Materieludvalget
Byggeudvalget
Der er ikke sket meget på selve bygningerne. Vi har længe manglet plads i vores
mødelokale, og efter at bestyrelsen har overvejet forskellige muligheder, deltog
undertegnede og Søren L. Madsen i et oplysningsmøde ang. ansøgning om LAG-midler
(landdistriksudvikling). Med Søren som ihærdig tovholder er det lykkedes at blive bevilget
55.400 kr. til udvidelse af det eksisterende lokale. Udvidelsen skal ske ved frivillig
arbejdskraft, som af LAG bliver honoreret med 80 kr. pr. time. Sammen med foreningens
egenkapital, ca. 50.000 kr. skulle det hele hænge sammen. Bent Jensen har indhentet pris
på materialer, og således skulle vejen være banet for en udvidelse, når alle formalia er
faldet på plads.

Der har også i år været hærværk, nogen har syntes at det var morsomt at ødelægge en
censorlampe i det overdækkede område, og når de var i , kunne de ligeså godt rive
ledningerne ud af vandvarmeren.
På bygningsudvalgets vegne, Jørgen
Arrangementsudvalget
Sæsonen 2019 begyndte med vores andet vintermedlemsmøde i januar, hvor vores
tidligere formand, Vagn Kildsig, indviede os i hvad Masteratletik er, og levende fortalte om
sin vej til Masteratletikken og hvad det har betydet for ham som 78-årig masteratlet.
Efterfølgende afholdt vi vores årlige mjødkonkurrence, som blev vundet af en af vores
gæster fra Holbæk Biavlerforening, Sven-Erik.
I februar afholdt vi i samarbejde med vores to venskabsforeninger fra Holbæk og
Odsherred det store heldagsmøde med omkring 60 deltagere. Denne gang var der fire
foredragsholdere: Frede Asgaard, antropolog, historiker, filosof og forfatter fra Jyderup,
fortalte om sine oplevelser fra i alt fire måneders ophold i klosteret i Buckfast hos Brother
Adam. Dernæst underholdt den garvede hobbybiavler Poul Mortensen fra Haderslev os
om sin dronningeproduktion og om hvordan han eksperimenterer med fremstilling og
optimering af materiel til dette brug. Om eftermiddagen var det formand for Hørsholm og
Omegns Biavlerforening, Ole Michael Jensens tur til at fortælle os om de mange fordele
ved at presse sin honning og demonstrere fremgangsmåden med sin medbragte
honningpresse. Vores egen Arne Søborg Andersen sluttede dagen af med at vise os fine
billeder af en lang række planter som man med fordel kan plante til glæde for de
bestøvende insekter. Desværre måtte Honningpigen melde afbud med sin
materieludstilling, men vi havde demonstration af to forskellige plastikrammer, hhv.
Dalinno-rammen og BeeSnap-rammen. Som sædvanligt var forplejningen i top med
overdådigt morgenbord og frokostbuffet og kaffe og kage i pauserne.
Generalforsamlingen i maj samlede de sædvanlige 25-26 medlemmer, der efterfølgende
kunne nyde et indbydende tapasmåltid.
På de to slyngedage i juni og august og til Store Vaskedag i september blev der med stort
morgenbord kræset om de trofaste medlemmer der kom og hjalp til.
Til sæsonens vintermedlemsaften i november fortalte pensioneret overlærer Søren Lykke
Madsen om sin tid i folkeskolen blandt indvandrerbørn. Efterfølgende afholdt vi vores
honningkonkurrence og kårede en vinder i hver af de to kategorier bedste forårshonning
og bedste sommerhonning.
Årets sidste mødedag til midetælllingen lige inden jul fejredes med gløgg og æbleskiver og
uddeling af diplomer til de nye biavlere.
Ud over disse specielle begivenheder var der som sædvanlig fælles hygge med kaffe og
kage og evt. en øl når vi havde været i bierne til de ordinære mødeaftener. Efter et forslag
fra et medlem blev der udfærdiget en ”bage kage-liste”. Den fungerede fint, således at
kageturen blev nemmere og mere ligeligt fordelt.
Suzanne, Jørgen og Kamma.

Hjemmesiden
Efter at jeg har overtaget webmasterfunktionen fra Martin Thyssen, er der ikke sket de
store forandringer. Jeg har dog forsøgt at sørge for at alle nyheder optræder på forsiden,
så de er tilgængelige med det samme, så man ikke skal søge rundt på hjemmesiden for at
finde disse.
Jeg sørger selv for at videreformidle alle de billeder, jeg selv tager, men kunne ønske at
flere medlemmer tager billeder og laver en kort beskrivelse, når de deltager i en bibegivenhed eller i øvrigt har taget bi-relaterede billeder.
Jeg ved, at der findes en Facebook-side for medlemmer af foreningen. Hjemmesiden og
Facebooksiden skulle gerne supplere hinanden. Det er spørgsmålet om Facebook lige så
stille overtager formidlingen, som det sker mange andre steder.
Det kunne være rart at vide, hvor mange der stadig tyr til hjemmesiden, når de skal have
konkret viden om biavlerforeningsemner.
Og så vil jeg rigtig gerne have meldinger, hvis medlemmerne synes, der mangler noget på
hjemmesiden og også, hvis noget er forældet.
Søren Lykke Madsen

Formandens afslutning
Vi har en superfin forening. Og det har vi fordi foreningen ikke er formandens projekt –
eller bestyrelsens projekt. Vores forening er medlemmernes projekt. Og grundlæggende
fordi vi alle ønsker at skabe forudsætningerne for at udbrede kendskabet til
honningbiernes og også de vilde biers fantastiske liv og store betydning for os. Tak til
gamle som nystartede – alle er vigtige. Og det er vigtigt at alle holder ved.
Nordvestsjællands Biavlerforening har ansøgt og fået bevilget 55.400 kr. i LAG-midler fra
den grønne pulje. Beløbet er ikke udbetalt til foreningen endnu. Pengene skal bl.a. bruges
til udvidelsen af pavillonen Bi-Lidt – så vi får bedre muligheder for at udbrede kendskabet
til biernes betydning. Det tunge og besværlige – men sikkert også lærerige
ansøgningsarbejde har Søren Lykke Madsen stået for. Og alt det efterfølgende burokrati.
En stor tak til ham. Og også til Bent Knoth Jensen for udarbejdelse af tilbud samt
planlægning af projektet.
Og en kæmpe tak til alle foreningens virkelig aktive medlemmer – jeg tænker på vores bier
som mere eller mindre tålmodigt finder sig i al vores indblanding.
Og med dette afslutter jeg bestyrelsens beretning.

Curt Hartvig-Clausen

