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Begynderkursus og skolebigårdsaftener
Begynderkurset i 2018 er fuldt tegnet med 30 deltagere. NBVs uddannelsesudvalg vil forsøge i år, så vidt
muligt at benytte sig af DBFs netop udviklede Begynderkursusmateriale.
Foreningen vil i år tilbyde:
• NBVs anbefalede begynderpakke, der er udvidet i forhold til DBFs anbefalede startpakke;
• tilbyde hver deltager køb af 3 kg præget voksklubvoks fra foreningens pulje;
• køb af bifamilie fra Svend Sejr til levering i begyndelsen af maj;
• rabatkøb af bidragt fra det engelske firma BBwear;
• tildeling af en mentor.
Begynderundvisningen i skolebigården vil forsøges udvidet, så der bliver indkaldt til aktiviteter udenfor
perioden med faste torsdagsmøder, når der er særlige lejligheder. Det vil f.eks. kunne være omkring fodring,
rengøring af materiel, oxalsyrebehandling, skift af bund, forårseftersyn, således at
skolebigårdsundervisningen kommer til at strække sig over en hel sæson.
Første regelmæssige skolebigårdsaften bliver d. 26/4 lige inden Bededagsferien.
Skolebigårdsmøderne er åben for alle foreningens medlemmer og er et godt sted at mødes, drøfte diverse
spørgsmål, danne netværk eller blot sludre over en kop kaffe/the.

Videregående kursusaktivitet
Fortsætterkurserne er allerede igangsat med tre møder i Fuglevad Vandmølle i februar: et planlægningsmøde
efterfulgt af to teori-aftener som alle er afviklet. Der er rigtig stor tilslutning med ca. 30 tilmeldte, der har
valgt et eller flere af de nedstående emner.
Vi har i år anbefalet 3 ”obligatoriske” emner:
• Aflæggere.
• Parring af uparrede dronninger.
• Honningbehandlig.
Derudover blev der forslået rigtig mange gode emner på planlægningsmødet, så der er i alt 8 emnegrupper.
Udover de 3 ”obligatoriske”, er det flg.:
• Produktion af egne dronninger.
• Den insektvenlige have.
• Stadevægt.
• Indvintring.
• Rengøring af materiel.
Emnet ”Produktion af egne dronninger” skal ses som en forlængelse af sidste års ”Parring af uparrede
dronninger” og forudsætter derfor at dette kursus er gennemført. Vi ser frem til at forårets møde med Poul
Larsen d. 12. april som en ”starter” på denne aktivitet.
Emnerne ”Honningbehandling”, ”Indvintring” og ”Rengøring af materiel” ligger naturligt lidt senere på
sæsonen, så disse er ikke igangsat endnu.
På grund af de mange emner og deltagere forventer vi, at de fleste aktiviteter vil foregå fortrinsvis i
deltagernes egne bigårde og ligeledes har vi opfordret til, at der i grupperne melder sig en ”ankerperson” til
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at sikre fremdriften i aktiviteterne. Det er således nu kun emnet ”Produktion af egne dronninger” samt de
sene emner ”Indvintring” og ”Rengøring af materiel”, der endnu ikke har en ”ankerperson”.

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 2018, men er heldigvis
netop blevet forlænget i fire år.
Der er planlagt isætning af et insektnet/rullegardin i døren til arbejdsrummet, så der på varme sommerdage
kan opnås et mere behageligt indeklima - uden bier.

Medlemsservice
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.
Der kan selvfølgelig stadig lånes slynger og presse med hjem.
Voksklub Nordsjælland
I 2018 vil der blive indsamlet voks til afsmeltning fra NBVs voksklubmedlemmer to gange. De indsamlede
sække vil blive kørt til Bihuset i uge 18 og i uge 37.
Rabatindkøb fra Bihuset bliver i 2018 arrangeret med bestilling i ugerne hhv. 10, 17 og 32 og samlet
levering af varerne til Brede den efterfølgende uge.
Rabatindkøb af BBwear dragter til NBVs medlemmer bliver i 2018 igen administreret og koordineret af
Søren Grauslund.
Myresyre og oxalsyreblanding bliver som tidligere år udleveret gratis til NBVs medlemmer fra Brede 76
for at fremme den sikre strategi til varroamide-bekæmpelse i vores område.
Bestilling af foder til privatadressen
I 2016 indgik NBV en aftale med Arne Egelunn Nielsen om levering af foder. Både i 2016 og 2017 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 begge år fungeret perfekt og kan forhåbentlig fortsætte på samme
vilkår.

Møder i Fuglevad Vandmølle
Udover de tre fortsætterkursusdage og de fire begynderkursusdage i marts - april samt afslutning i slutningen
af august, vil der blive afholdt et antal møder i vandmøllen. Disse er ikke alle planlagte i detaljer, men der er
reserveret flg. datoer i 2018:
• Mandag d. 19/3:
Før-sæson-start
• Mandag d. 16/4:
Klargøring af materiel
• Mandag d. 3/9:
Evaluering af fortsætterkursus
• Mandag d. 29/10:
Emnet åbent, men her afleveres honninger til julekonkurrencen
• Mandag d. 3/12:
Julemødet

Fællesmøder
Der er planlagt 2 møder fælles med en række af de nordsjællandske biavleforeninger:
•
•

Torsdag d. 12/4: ”Dronningeproduktion” v. Poul Larsen, samt praktisk opfølgning i en af
skolebigårdene en gang i juni måned.
Lørdag d. 10/11: ”Den brune bi” v. Carl-Johan Junge fra Læsø samt ”Vilde bier” v. Yoko Dupont og
måske sidste nyt omkring fødegrundlaget/konkurrencen mellem honningbier og vilde bier.
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Der er stigende interesse og diskussioner omkring tilbagegangen af bl.a. insekterne i den danske
natur og i den sammenhæng om honningbien er en trussel for de vilde bier. Som forening mener vi,
at det er vigtigt, at vi er opmærksomme på disse forhold og er vidende om de seneste
forskningsresultater på området. Mødet, der blev afholdt i november 2017 med Asger Søgaard
Jørgensen samt mødet d. 10/11 2018, skal bl.a. ses i denne sammenhæng.

Sommerudflugt
Vi skal da også have en sommer udflugt i 2018. Detaljerne er ikke fastlagte endnu, men planen går
ud på en bustur til Skåne og der kommer til at indgå besøg hos en eller flere af følgende:
• en lokal biavlerforening i Skåne;
• biforskere ved Lunds universitet;
• en stor materielforhandler;
og hvis muligt kan vi måske indtage frokosten på Kullen/Mölle. Når detaljerne er fastlagte, vil turen blive
annonceret.

NBVs bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper
Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen konstituere sig og der forventes at afholde fire bestyrelsesmøder
hen over året. Bestyrelsen står for den overordnede planlægning af aktiviteter, medlemshåndtering,
deltagelse i DBF-aktiviteter, …
En af opgaverne bliver at få etableret og konsolideret en række udvalg, der mere eller mindre selvkørende
kan varetage forskellige opgaver og aktiviteter i foreningens regi. Disse udvalg vil formentlig blive:
Uddannelsesudvalget varetager undervisningen på begynderkurset inkl. teori og praksis i skolebigården og
varetager planlægning m.m. af fortsætterkurser.
Materieludvalget varetager planlægningen og afholdelse af forskellige vedligeholdelsesopgaver i form af
arbejdsdage, projektdage, m.m. omkring materiellet i skolebigården, klubhuse og arbejdsrum. I størst muligt
omfang vil foreningens medlemmer, begyndere, m.m. blive inviteret til at deltage.
Der er planlagt en arbejdsdag i skolebigården, inden den åbner for begynderundervisning. Dette bliver
muligvis søndag den 15/4. Tilsvarende bliver der planlagt en arbejdsdag i efteråret.
Desuden vil der blive en projektdag, muligvis en hel weekend, i foråret, hvor klubhusene skal ordnes og
males.
Eventudvalget varetager planlægningen af foreningsmøder, foredrag og udflugter samt diverse
salgsarrangementer og markedsdage. En af disse vil blive Jordbær-Honningdagen i Brede Park lørdag den
23. juni.
Sensorikgruppen bedømmer de mange honninger, der bliver indleveret i november og udfylder for hver af
dem et skema, der bl.a. indeholdt en sensorisk baseret beskrivelse af honningen.
Til julemødet i december gennemføres så den traditionelle subjektive honningbedømmelse, hvor alle
tilstedeværende smager på de indleverede honninger.
Ad-hoc-gruppen
NBV har en tilkaldegruppe, en liste af bivenner, der har indvilget i at blive kontaktet, når der skal udføres
enkelt- stående 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.
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