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fremlagt ved generalforsamlingen den 25. februar 2019

Et godt bi/honning-år
2018 blev et godt biår for de fleste. Vi havde et rigtigt godt forår og en ekstrem varm sommer. Det
medførte at honningen generelt var tør med et meget lavt vandindhold. Honninghøsten blev særdeles
god i skolebigården og også for mange af vores medlemmer. Årets sidste honninghøst var for de fleste
præget af den sorte skovhonning. Den var ikke let at røre til en fast honning, men det lykkedes, da
temperaturen kom lidt ned.

Foreningens medlemstal
Medlemstallet steg lidt i 2018 og overkom det lille fald vi havde i 2017. Ved udgangen af 2018 havde
foreningen 193 fulde medlemskaber af NBV + DBF mod 184 ved udgangen af 2017. I 2018 tegnede 28
fuldt medlemskab mens 19 undlod at forny deres medlemskab. NBV er stadig den fjerde største
lokalforening under DBF. Et medlemskab i NBV er et familie-medlemskab (dvs. husstandsmedlemskab), så reelt er der betydeligt flere medlemmer end antallet af medlemskaber viser. Desuden
havde foreningen 10 lokalforeningsmedlemskaber i 2018. Et lokalforeningsmedlem af NBV er typisk
en person, der enten ikke selv har bier eller er medlem af DBF via en anden lokalforening.

Begynderkursus og skolebigårdsaftener
Begynderkurset i 2018 blev afholdt med 29 deltagere. NBVs uddannelsesudvalg stod for
gennemførelsen af både teoridelen og den praktiske del. Langt de fleste kom i gang som biavlere i løbet
af sæsonen. Mange af dem, der ikke havde bier ved kursets begyndelse, startede i slutningen af april,
og mange gjorde brug af foreningens tilbud:
• køb af NBVs anbefalede begynderpakke, der er udvidet i forhold til DBFs anbefalede;
• køb af bifamilie fra Svend Sejr til levering i slutningen af april;
• rabatkøb af bidragt fra det engelske firma BBwear;
• tildeling af en mentor.
Møderne i skolebigården i Brede Park ligger på torsdags aftener fra 18:30 til ca. 20:30, fra slutningen
af april til midt i august. Begynderundervisningen gennemførtes i den første time. Bifamilierne blev
gennemset og stadekortene ført. De opdaterede stadekort blev efterfølgende lagt på hjemmesiden under
Download.
Torsdags aftenerne er også stedet, hvor medlemmerne generelt kan udveksle erfaringer, få svar på
spørgsmål og i det hele taget skabe netværk på kryds og tværs.

Udvikling af videregående kursusaktivitet
Skolebigården er for lille til både at kunne rumme bifamilier til brug for begynderundervisning og
bifamilier, der kan indgå i videregående projekter og forsøgsarbejde. Vi arbejder på at udvikle andre
måder til at skabe aktiviteter i biavl for dem, der gerne vil udfordres og lære mere.
Siden 2016 har vi udbudt opfølgningskurser, der er åbne for alle, der har gennemført et begynderkursus
- eller på anden måde opnået en tilsvarende viden - og har haft bier i mindst én sæson.
Kurserne startede med tre møder i Fuglevad Vandmølle i januar-februar: et planlægningsmøde
efterfulgt af to teori-aftener.
Der blev nedsat 6 interessegrupper der med en udpeget tovholders hjælp, gennemførte forskellige
aktiviteter.
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Der var ikke stor tilslutning til Aflæggere og Dronningeproduktion, men nogle erfaringer blev dog
gjort. Større tilslutning havde grupperne omkring Honningbehandling, Insektvenlig Have samt
Stadevægte.
I 2019 er fortsætterkurset i gang. De tre teoriaftener er afviklet. Der er nedsat 5 interessegrupper med
forskellige valg af emner. Desuden er der ved at blive etableret en erfa-gruppe omkring trugstadedrift.

Foreningens arbejdsrum, Brede 76
Foreningen har siden 2002 lejet det gamle vaskehus i den hvide længe, Brede 76, af Nationalmuseet.
Lejemålet er tidsbegrænset. Det nuværende lejemål udløber ved udgangen af april 2022.
Brede 76 fungerer som foreningens vådrum og arbejdsrum med bl.a. rengøring af foreningens udstyr.
Foreningens honning slynges, opbevares og viderebehandles der og sælges bl.a. ved stalddørssalg.
Derudover bruges Brede 76 i høj grad i forbindelse med afvikling af medlemstilbuddene:
• gratis udlevering af myresyre og oxalsyreblanding til bekæmpelse af varroamider;
• opsamling af vokstavler til afsmeltning i Bihuset fra medlemmer af Voksklub Nordsjælland;
• afhentning af rengjorte rammer efter afsmeltning (to gange om året);
• afhentning af bestilte pakker med præget voksklub voks (én gang om året);
• afhentning af rabatindkøbte varer fra Bihuset (tre gange om året);
• afhentning og tilbagelevering af reserverede slynger og honningpresse til hjemlån.

Foreningens slynger og honningpresse til udlån
Udover den motoriserede seks-sold slynge råder NBV over tre manuelle slynger: to to-solds og en firesolds, samt en honningpresse. Foreningens 3-soldsslynge brød sammen og er solgt til Bihuset. På den
årlige udflugt, hvor vi bl.a. besøgte en svensk materielforhandler, blev en ekstra to-solds indkøbt.
Alle reservationer af slynger og honningpresse sker gennem NBVs reservationssystem ResoShare. De,
der bærer medlemskab af NBV gennem DBF, kan få brugernavn og adgangskode til ResoShare.
ResoShare blev opdateret til en mere brugervenlig udgave i 2018, der bl.a. nu bruger email adressen
som login id.

Foreningens honninghøst
Den samlede honninghøst fra foreningens to bigårde: skolebigården i Brede Park og bigården i Søllerød
Kirke-skov, var på godt 500 kg. Der blev høstet honning fem gange fra skolebigården: I slutningen af
maj, i begyndelsen af juni, i midten af juni, i midten af juli og i slutningen af august. Som i tidligere år
er alt blevet tappet på glas, en hel del er solgt som flydende honning. Resten er rørt til en fast honning
hvoraf en del er solgt. Vi har stadig en del fast honning på lager.
Salget sker især på markeder og fra Brede 76. Foreningens honningbehandling samt salg er primært
foretaget af Willy Poulsen og Marianne Christensen.
Det er blevet besluttet at tage kontakt til Brede Spisehus, om der evt. skulle være interesse for et
videresalg af vores honning.

Medlemsservice
NBVs slynger og honningpresse har i også i 2018 været i god brug.
Der vil være perioder, hvor der lukkes for medlemmers mulighed for slyngning med 6-soldsslyngen i
Brede 76. Der er lukket på skolebigårdsaftener og desuden i forbindelse med hjemtagning af rengjorte
rammer, indkøbte rabatvarer fra Bihuset, ved indsamling af voks til afsmeltning, og når foreningens
udstyr rengøres.
Voksklub Nordsjælland er åben for medlemmer af NBV (og tilsvarende for medlemmer af Hørsholm
og Omegns BF, Kronborg Vestre Birks BF og Rudersdals BF). Optagelse sker ved at underskrive en
erklæring om, at man kender regelsættet og vil overholde det. Regelsættet findes på NBVs hjemmeside,
hvorfra erklæringen også kan hentes.
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I 2018 blev der indsamlet voks til afsmeltning fra NBVs voksklubmedlemmer to gange. De indsamlede
sække blev kørt til Bihuset i uge 18 og i uge 37.
Rabatindkøb fra Bihuset blev i 2018 arrangeret med indkøb i ugerne hhv. 10, 17 og 32 og samlet
levering af varerne til Brede den efterfølgende uge.
Rabatindkøb af BBwear dragter til NBVs medlemmer blev igen i 2018 administreret og koordineret
af Søren Grauslund.
Myresyre og oxalsyreblanding bliver udleveret gratis til NBVs medlemmer fra Brede 76 for at
fremme den sikre strategi til varroamidebekæmpelse i vores område.

Hurtig afhentning – en forudsætning for at medlemstilbuddene kan bestå
Brede 76 har meget begrænset plads og mange forskellige funktioner. Bivenner, der har rengjorte
rammer, pakker med voksklub voks eller rabatvarer til afhentning i Brede 76, får alle en mail, når
tingene står klar til afhentning. Det er absolut nødvendigt, at afhentningen sker inden for en uge
efter, der er givet besked om det. Er det ikke muligt, bør man bede en anden biven hente tingene for en
i løbet af ugen.

Bestilling af glas og foder til privatadressen
Pga. den begrænsede plads i Brede 76 skal indkøb af honningglas bestilles til privatadressen.
I 2016 indgik NBV desuden en aftale med Arne Egelunn Nielsen om levering af foder. Både i 2016,
2017 og 2018 fik bivenner, der bestilte mindst tre foderspande og/eller pakker med foderdej direkte hos
Arne Egelunn, dem bragt til privatadressen. Bivenner, der havde mindre behov, kunne bestille via
NBV, der afgav en samlet bestilling til Brede 76. Ordningen har fungeret perfekt og kan forhåbentlig
fortsætte på samme vilkår.
Arne Egelunn vil måske fra 2019 opkræve gebyr for levering til privatadressen. Om dette bliver
tilfældet og størrelsen af gebyret, er pt. ukendt.

Møder i Fuglevad Vandmølle
Udover de fire kursusdage i marts - april for begynderkurset samt afslutningen i slutningen af august,
har der været afholdt 12 andre møder i vandmøllen: tre møder med foredrag, tre møder for deltagere i
fortsætterkurset, og fem medlemsmøder, herunder generalforsamling og et møde med klargøring af
udstyr.
De tre foredragsaftener var:
I januar fortalte Lars og Zofuz om deres oplevelser fra Apimondia 2017 i Istanbul og ikke mindst om
deres fantastiske flotte præmiering af verdens bedste honning.
I begyndelsen af oktober afholdte Lotte Skovdal Cremekursus, som hurtigt blev overtegnet. Derfor
blev kurset gentaget januar 2019.
I slutningen af oktober afholdte Per Carton foredrag om honningbiernes genetik.
Medlemsmøderne omfattede - ud over de tre ovenfor nævnte - de traditionelle møder: Før-sæson-start
mødet i marts og Julemødet med kåring af årets honninger i december, samt et møde i september om
Erfaringer fra årets fortsætterkursus.

Fællesmøder
Der blev afhold to møder fælles med biavlerforeningerne: Frederiksborg Hillerød, Hørsholm og
Omegn, Kronborg Vestre Birk, Kronborg Østre Birk, Rudersdal og Nordsjællandske Bivenner.
Det første møde blev afholdt i april på Frederiksborg Byskole med Poul Larsen, der holdt foredrag om
Dronningeproduktion i Skolebigården.
Det andet møde blev afholdt i november på Trongårdsskolen i Kgs. Lyngby med Carl-Johan Junge,
der fortalte om den brune bi og Yoko Dupont, der fortalte om vilde bier og honningbier. Mødet var en
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stor succes og det er intentionen, de involverede biavlerforeninger imellem, at forsøge at gøre det til en
tradition at afholde et fællesmøde hvert efterår.

NBVs bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper
Bestyrelsen bestod efter generalforsamlingen i februar i 2018 af Frederik Husted Andersen (formand),
Henrik Krag-Jensen (næstformand), Georg Messmann (kasserer), Mette Russel (sekretær), Willy
Poulsen. Søren Grauslund var suppleant. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen holdt fire
bestyrelsesmøder og ofte været i kontakt via mails og telefon.
Uddannelsesudvalget bestod i 2018 af Bodil Branner, Christina Hedlund, Crilles Bak Rasmussen,
Elsebeth Sibbern Olsen, Frederik Husted Andersen, Kenny Ståhl, Mette Russel, Niels Kildemark, Sven
Branner og Willy Poulsen.
Undervisningsudvalget varetager både undervisningen af teoridelen på begynderkurset samt den
praktiske del i skolebigården.
Eventudvalget blev oprettet i 2018 og består af Bodil Branner, Georg Messmann, Lotte Skovdal og
Willy Poulsen. Udvalget har været aktiv omkring de forskellige salgsudstillinger gennem året.
Sensorikgruppen bestod i 2018 af Lotte Skovdal (tovholder), Bo Bramming, Erik Wasli, Georg
Messmann, Jeanette Juncker Bugge og Palle og Mette Nordblad Schmidt. De bedømte honningerne,
der var indleveret i november, og udfyldte for hver af dem et skema, der bl.a. indeholdt en sensorisk
baseret beskrivelse af honningen.
Ved julemødet i december gennemførte vi den traditionelle subjektive honningbedømmelse, hvor alle
tilstedeværende smagte på honningerne, der var indleveret i november.
Som noget nyt blev der i 2018 udviklet en NBV lågetiket ”Årets Honning” som de to vindere i
kategorierne flydende og faste honninger fik retten til at benytte på deres 2018 honning:
Palle og Mette Norblad Schmidt vandt i kategorien faste honninger.
Valerie Baert Marquard vandt i kategorien flydende honninger.
Tilkaldegruppe til ad-hoc opgaver
NBV har en tilkaldegruppe, en liste af bivenner, der har indvilget i at blive kontaktet, når der skal
udføres enkeltstående opgaver. Mange af opgaverne foregår på hverdage inden for normal arbejdstid det giver en begrænsning i, hvem der kan stå til rådighed. Ordningen har fungeret fint. Gruppen
opdateres en gang om året.
Materialeudvalg
Det er desværre endnu ikke lykkedes at få dannet et egentlig udvalg, der har ansvar for vedligeholdelse
og rengøring af foreningens materiel. Så indtil videre forgår det med indkaldelse af ad-hoc gruppen.

Arbejdsdage i skolebigården og Brede 76
Der har været afholdt adskillige arbejdsdage. De to sædvanlige før og efter bi-sæsonen arbejdsdage
hhv. lørdag den 15. april og lørdag den 8. september,
Derudover blev der afholdt adskillige malerdage, hvor klubhus og depot endelig blev malet.
Skolebigårdens gennemgik også en større renovering, hvor hegnet blev fornyet og genoprettet, samt en
om/beplantning i skolebigården af insektvenlige planter blev gennemført.

Årets udflugt gik til Skåne
På en flot lørdag d. 9. juni gik turen med bus til Skåne. Efter en venlig modtagelse af tolderne i
Helsingborg, der viste sig at være biavler, gik turen til Joel Svenssons Vaxfabrik. Undervejs
underholdte Miranda om vinderprojektet i Science Cup om varroabekæmpelse. Vi blev budt
velkommen hos Joel Svensson med et flot kaffebord og et kort foredrag om forretningens historie. Der
var god tid til at gå på opdagelse og blive fristet af de mange gode tilbud i forretningen, bl.a. indkøbte
NBV en ny to-soldsslynge.
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Derefter gik turen mod Kullen, hvor vi indtog frokosten i Mölle - flot arrangeret af Georg. Vi havde
desværre ikke tid til at besøgte Kullen, men skulle videre til Lunds Universitet, hvor biforsker Björn
Klatt, fortalte om nogle af deres spændene projekter og neonikotinoider. Derefter gik turen hjem igen.

Åbent hus, besøg og udadvendte aktiviteter
Jordbær-Honningdag: I Brede Park lørdag den 23. juni.
Besøg i skolebigården: Den 17. maj var Ladies Circle LC 73, Gentofte, på besøg. Torsdag den 24. maj
var børn i 0te klasse fra Lyngby private Skole på besøg og den 25. juni var børn fra Brede Børnehave
på besøg.
Lyngby torvemarked: NBV købte og bemandede en stand den sidste lørdag juni.
Vinter bazar i Brede: NBV deltog med en stand i weekenden den 17.-18. november. Den traditionelle
Vinter bazar afholdes i Brede Børnehaves lokaler.
Julemarked: På Kulturstedet Lindegården 8-9 december.

NBVs hjemmeside www.nbv-biavl.dk
På hjemmesiden annonceres NBVs fremadrettede aktiviteter under Aktiviteter i NBV regi, så snart de er
aftalt.
Når de har været afholdt, flyttes de til Arkiv. Man kan derfor finde en fyldestgørende oversigt over de
afholdte aktiviteter i 2018 i Arkiv > Aktiviteter i NBV regi > Aktiviteter 2018.

NBVs lukkede facebook gruppe: Nordsjællandske Bivenner
Facebook gruppen er en lukket gruppe, der administreres af Lars Klit Reiff, Lotte Skovdal og Tomas
Hostrup-Larsen. Ethvert medlem af NBV eller familiemedlem i et medlemskab kan optages. Ca.
halvdelen af foreningens medlemmer er registreret som medlemmer af facebook gruppen.
Vi måtte i 2018 indskærpe anvendelsen af gruppen: ”Formålet med gruppen er at kunne udveksle
viden, spørgsmål og svar og formidle privat køb og salg medlemmer imellem.
Som forening har vi indgået visse aftaler med materielforhandlere og andre, som vi som forening
formidler gennem denne gruppe, som f.eks. rabat-uger eller foderindkøb, m.m.
Men vi ønsker ikke kommercielle reklamer fra diverse materielforhandler eller andre, der måtte have
en økonomisk interesse i vores gruppe.”

GDPR (General Data Protection Regulation) er EU’s nye persondataforordning, der trådte i
kraft 25. maj. GDPR er primært møntet på virksomheder, men gælder bl.a. også for foreninger.
Datatilsynet har endnu ikke udsendt vejledning om, hvorledes foreninger skal fortolke forordningen.
Men baseret på vejledning fra Danmarks Biavlerforening har vi i NBV fortolket forordningen i henhold
til Dokument om fortegnelsespligt, der er lagt på NBVs hjemmeside under NBVs Mål og Politik.
Skulle Datatilsynet senere komme med en vejledning som giver anledning til ændringer, vil vi
naturligvis rette os herefter.
I NBV har vi tidligere udsendt/omdelt en medlemsliste, bl.a. i forbindelse med den årlige
generalforsamling.
Det er ikke længere tilladt at have en medlemsliste liggende, hvorfor NBVs medlemmer venligst bede
destruere eventuelle lister.

Økonomi
Foreningen har fortsat en rigtig god økonomi. Indtægterne stammer især fra kontingentindbetalingerne
og fra honninghøsten.
Da NBV er en folkeoplysende forening under Lyngby-Taarbæk Kommune, stiller kommunen
gratis lokale til rådighed for foreningen til brug for møder og kurser – efter ansøgning. Kommunen
købte for en del år siden Fuglevad Vandmølle af Nationalmuseet. Det er et stort privilegium at kunne
holder foreningens møder og kurser i Fuglevad Vandmølle.
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Afsluttende bemærkninger
Foreningen opstillede for nogle år siden følgende mål, som stadig er dækkende:
• at uddanne foreningens medlemmer i biavl, både basalt og videregående
• at udbrede kendskabet til lokal honning, dens kvaliteter og mangfoldighed
• at sprede kendskabet til bier og biavl generelt
Beretningen afspejler, at vi har haft aktiviteter inden for alle de forskellige delmål.
Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi mange bidrager med arbejdskraft, engagement og idérigdom.
En stor tak til alle!
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