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Bestyrelsens beretning 2018-19
Hørsholm og Omegns Biavlerforening 

Fremlagt ved generalforsamlingen den 30. oktober 2019 

Igen et år med mange deltagere på begynderkursus og en fortsat voksende medlemsska-
re. Det har givet endnu mere travlhed i bestyrelsen og givet foreningens arbejdsgrupper-
ne endnu mere at lave. Til gengæld har medlemsbesøget i skolebigården være på retur. 
Det forstår vi ikke rigtigt. Men årsagen kan være, at der bliver længere imellem nogen, 
man kender hinanden, men også at den hjælp og service, vi yder, i stadig højere grad 
diageres om ad arbejdsgrupper, Facebook og Bi-Ord. Vi er nu 220 medlemmer i forenin-
gen, hvoraf 154 opretholder et medlemskab af Danmarks Biavlerforening.   

  

Skolebigården 
Skolebigården har været mindre besøgt i år end de tidligere år. Vi så tendensen sidste år, hvor 
fremmødet onsdag, hvor vi diskuterer, hygger os og svarer på spørgsmål, var vigende. Igen i år 
gav det liv, at dronningeavlerne havde opgaver onsdag; men ellers kunne den ”vagthavende” biav-
ler være meget alene. 

I skolebigården opnåede vi med en honninghøst op 250 kg det, der ligner en middelhøst, noget un-
der sidste års rekord. Høsten gik glat, og det samme gjaldt slyngning og presning i skolekøkkenet. 
Rigtig mange nye og gamle biavler hjalp med at bringe høsten i hus.

Det meste af vores salg foregår efterhånden fra skolebigården, hvor vores ydmyge butik sidste år 
solgte for 22.000 kr. 

Vi har fået hele tre nye stadevægte. De er placeret under Langstroth-staderne. Desværre havde vi 
ikke det fulde udbytte af vægtene i år da netop LS-bifamilierne drillede med sværme og andre uno-
der. Rent teknisk fungerer vægtene upåklageligt. 

Solcelleanlægget, som vi fik sidste år, har gjort livet let i skolebigården. Mest glæde har vi haft af 
godt lys i magasinrummet. 

Den 26.oktober havde vi store oprydningsdag. Vi fik først og fremmest skovet og ryddet brombær, 
så der er igen kommer lys til bistaderne, og vi kan komme rundt. Ved rydningen dukkede der 2-3 af
de hvidtjørn op, som vi plantede ved den oprindelige rydning for 10 år siden. I skuret fik vi ryddet 
op, sat reoler op og gjort gitre rene. Med Peter Sjøgren til at lede slaget i spidsen og 10 aktive 
medlemmer var vi færdig ved middagstid. Men så havde også fået hjælp fra Rasmus Sjøgren fra 
Skovskolen.  

Ud over Peter Sjøgren har opsynet med skolegården og bifamilierne i år været lagt i hænderne på 
Per Maribo, Robbie Jørgensen og Ole Michael. Vi leder lige nu efter flere frivillige, så holdet af sko-
lebigårdsmestre kan komme på niveau med den opgave, det er at passe og tilse15 bifamilier.   

Kursusaktiviteter
Årets begynderkursus var mere end fuldtegnet. Vi lagde ud med at sætte en grænse på maksimalt 
25 kursister; men inden vi havde overstået intro-aftenerne, var holdet oppe på næsten 40. Det 
smitter at melde sig bikursus. Når en har meldt sig, vil resten af familien også være med, og når én 
fra et bilaug eller nabogruppe har meldt sig, vil de andre også være med. Det er svært at sige nej til
nye biavlere; men vi er fast besluttet på næste år at håndhæve grænsen og evt. henvise folk til en 
venteliste. 
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Det store fremmøde gav en del rod i kursusforløbet. Dog var tilbagemeldingen ved slutevaluerin-
gen meget positiv. Vi diskuterer lige nu, hvordan vi kan tilrettelægge begynderkurset næste år, så 
flere kursister får lyst til at være med til at passe bierne hele sommeren og dermed få mulighed for 
at dygtigere sig yderligere.  

Dronningeavlen havde mange uheld i år. Blandet vejr og nye mindre erfarne til at vejlede er nok 
forklaringen. Dog lykkedes det ved en sidste runde omlarvning at få så mange dronninger på vin-
gerne, at det meste af efterspørgslen blev imødekommet. I år var var det Robbie Jørgensen og Per
Maribo, der trak i trådene. Håbet er, at de vil tage ansvaret for at gennemføre kurset igen til næste 
år og samtidig tiltrække flere talenter, så der kan opstå en stærk dronningeavlergruppe. 

Claus, Ryge Carlsen er ved at uddanne sig til kyndigbiavler. Det glæder vi os over, samtidig med at
vi vil opfordre flere til at gøre det samme.

Medlemskontakt
Bi-Ord holder standarden og udkom som sædvanlig 4 gange, med endnu flere sider. Allan, redak-
tør og tovholder på Bi-Ord har samtidig sørget for at holde medlemmerne orienteret om andre 
spændende arrangementer, lige som Allan har stået for udsendelse af remindere til fx generalfor-
samling. Som mange har bemærker, sker alle udsendelser fra Bi-Ords-redaktionen fra vores nye 
fastmail-adresse. 

Der er i øvrigt et ønske om at de arbejdsgrupper, vi har, skal have tildelt deres egen email-adresse.
Først i køen står Værkstedsgruppen.   

Ellers har vi hjemmesiden, som Hans Kjærgaard er tovholder på, og Facebook, som Peter Sjøgren 
er tovholder på. Vi har indtryk af, begge medier bliver benyttet; men kan godt se, at hjemmesiden 
inden alt for længe skal over på en mere moderne platform. 

Bestyrelsesarbejdet
Der har den forgangne sæson været afholdt tre bestyrelsesmøder. På det konstituerende møde i 
november 2017, blev rollerne fordelt m.h.t. deltagelse i foreningens arbejdsgrupper, og m.h.t de ko-
ordinatorroller foreningen har i forhold til medlemskab med Danmarks Biavlerforening. 

Derudover har møderne været helliget planlægning sommerarrangementer, vintermøder, under-
visning og kursusaktiviteter. Vi har i bestyrelsen haft flere principielle snakke, bl.a. om indsamling 
af rammer og samarbejdet med Bihuset, om møde- og undervisningslokaler, om eksternt sted til 
opmagasinering af materiel, regler for bilaugs-medlemskab og ny rekruttering til arbejdsgrupper.   

Det er allerede nu aftalt i den gamle bestyrelse, at den nye bestyrelse på sit første møde her i 
november udvider kredsen med skolebigårdsmester og Bi-Ords-redaktør, så vi der kan få en snak 
om, hvordan vi opruster foreningen til at klare den voksende medlemsskare, men også om hvordan
vi i det hele taget organiserer arbejdet i en forening, der nu har rundet 200 medlemmer.  

Arbejdsgrupper
Aktiviteterne i foreningen drives overvejende af diverse hold og arbejdsgrupper, hvor bestyrelsen 
som oftest er repræsenteret. 

Skolebigårdsmester-holdet har haft travlt i år. Der er mange bifamilier at tilse, og med den intensive
undervisning, var der ekstra meget at se til. Gruppen stod endvidere bag store arbejdsdag i oktober
med rydning og oprydning i skolebigården. Gruppen arbejder på at blive større. Holdet ledes af Pe-
ter Sjøgren 

Undervisningsgruppen var stor i år p.g.a. af en særlig stor lærerstab. Dog var de fleste opgaver lagt
i hænderne på Ole Michael og Peter Sjøgren. Næste år er det planen at inddrage flere til at være 
fast med i arbejdsgruppen, ligesom der arbejdes på at lægge begynderkurset om til næste forår.

Droningeavlsgruppen var i år ledet af Robbie Jørgensen og Per Maribo. Gruppen har samlet en 
masse erfaring op og videregivet den til nye dronningeavlere. Håbet er at inddrage flere, så ansva-
ret for, at det går godt i alle faser, komme til at hvile på flere skuldre.
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Værkstedsgruppen er ny. Den blev etableret sidste vinter og har masser af planer, bl.a. om frem-
stilling af fodermagasiner og støbning af vokstavler.

Af andre aktive grupper skal nævnes Arrangementsgruppen, som finder frem til spændende vinter-
møder og sommerudflugter, Formidlingsgruppen, som står for al medlemskontakt, og Voksklub-
gruppen, som sørger for at vores voks holdes ren. Disse grupper er imidlertid små - fra en to tre 
personer, så her er der et akut behov for at rekruttere mere frivillig arbejdskraft.  

Medlemsarrangementer
Traditionen tro blev der hen over året gennemført honningsmagning og afholdt vintermøder. Det 
var to medlemmer af bestyrelsen, der løb med priserne for årets bedste honning. Robbie Jørgen-
sen fik prisen for bedste i flydende-honning, mens formand Ole Michael Jensen fik prisen for årets 
bedste faste honning. 

På januar-mødet havde vi igen besøg af Charlotte Romlund. Mange husker Charlotte for workshop 
sidst år om brug af voks til wraps cremer mv. Denne gang gjaldt det alle de gode egenskaber ved 
propolis. På februar-mødet gav vores økologiske biavler Peter Sjøgren små fif om salgs- og mar-
kedsføring og i marts var indtil flere biavlerlaug og grupper repræsenteret for at fortælle om fordele 
og ulemper ved at gå samme om biavlen. Fra Tåstrup Bilaug kom Henrik Jensen og fortalte, fra Bi-
avlergruppen i Kokkedal kom Lene Bjørn og Marianne Stuhr og fortalte. Endelig stillede Merete 
Bjerngaard og Ella Stubben op og fortalte om deres bi-fællesskab i Vejenbrøde.

Honning-Jordbær-dag var i år velbesøgt. Traditionen tro var der fremvisning af bifamilier og masser
af smagsprøver, lige som der blev solgt flydende honning i små glas. 

Som noget ekstra, har foreningen i år kunnet tilbyde en rundvisning i Arboretet, ledet af Ole Byrge-
sen. Arrangementet var velbesøgt. 

Årets sommerudflugt var helliget et besøg hos vores store nabo: Nordsjællandske Bivenner. Først 
var vi på besøg i NBVs skolebigård i Brede, hvor der var kaffe, te og hjemmebag. Derefter to Sven 
Branner os med på tur i Frilandsmuseet, som er nabo til bigården. Her var emnet historisk biavl.

Endelig skal nævnes sommertræf i skolebigården samt lille afslutningsarrangement, i begge tilfæl-
de velbesøgt.     

Medlemstallet
Vi har fået 18 nye medlemmer i år, hvoraf 2 indgår i et familiemedlemskab. Dette betyder, at vi nu 
er oppe på 220 HOBF-medlemmer. Dette medlemstal dækker over 15, som ikke har bier, og som 
derfor kun er medlem i Hørsholm samt 51, som er tilknyttet et familiemedlemskab. Netto bliver det 
til 154 medlemskaber registreret i Danmarks Biavlerforening (DBF). Sammenlignet med sidste år 
har vi øget medlemstallet med 16; i forhold til DBF med 9. 


	Bestyrelsens beretning 2018-19
	Hørsholm og Omegns Biavlerforening
	Skolebigården
	Kursusaktiviteter
	Medlemskontakt
	Bestyrelsesarbejdet
	Arbejdsgrupper
	Medlemsarrangementer



