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Hej biavlere
Nu har solen fået bugt med forårskulden, og det er mere behageligt at rode i sine bifamilier. Dette 
nyhedsbrev fortæller om hvordan man kan lære at opformere bifamilier, komme på sommerudflugt 
eller forstå lidt mere af hvad der sker i Danmarks Biavlerforening. Desuden er her vedlagt 2004-
katalog fra  Poul Erik Sørensen i Hårby. Han har til gengæld betalt porto og kuverter.

Bier på Klintholm giver nye familier
Bigården på Klintholm er et af naturskolens tilbud til børn, borgere og besøgende. Derudover skal 
bigården levere bifamilier til nye biavlere. Fem nye biavlere har sagt ja til tilbuddet om at få en 
familie i løbet af sommeren.

Hvis du er interesseret i at lære, hvordan to familier i løbet af sommeren kan blive til mange nye, så 
meld dig til at hjælpe til med pasningen af projektet – eller mød op på en af de dage, hvor der sker 
noget i bierne.

Hvis du vil hjælpe bestyrelsen ved at være tilstede en aften , evt. love at stå for en af aftnerne, vil 
det være meget, meget, meget velkomment. Henvend dig til Peter eller Flemming, hvis du har 
mulighed for det.

Tidsplan for projektet:  (Det er kl. 19 på Klintholm hver gang)

    05. juni yngeloptræk og fodring. De første to familier er klar
    15. juni yngeloptræk og fodring. De to næste familier er klar
    25. juni yngelptræk og fodring. Yderligere to familier er klar
    05. juli sidste yngeloptræk og fodring. Evt. sidste afsætning af to familier. Bedre er måske, at 
danne de to nye femrammers med nye dronninger, vi skal forhåbentlig bruge dem i 2005.
    15. juli sidste frist for dannelse af to nye femrammers til brug i 2005. Der tages stilling til, hvad 
der skal indvintres af familier og dronninger.
    28. juli start på indvintring. Honninghøst på naturskolen

Bestyrelsesproblemer i DBF
Selvom formanden fik en komfortabelt opbakning til forårets generalforsamling i Danmarks 
Biavlerforening har der været så store modsætninger i bestyrelsen, at formand Verner Schou og 
bestyrelsesmedlem Flemming Thorsen har trukket sig ud af bestyrelsen.

Nu bliver formændene for lokalforeningerne kaldt til møde den 26. juni, så den tilbageværende 
bestyrelse kan drøfte situationen med dem og vurdere, om der skal indkaldes til en ekstraordinær 
generalforsamling.

DBF har opgjort årets vintertab
Efter en rundspørge hos lokalforeninger og varroa-instruktører har DBF gjort op at årets vintertab  
ligger på knap 10%. Tallet bygger på 9003 bifamilier.

Vi leder efter en bibliotekar
Foreningen har fået en samling udenlanske bitidsskrifter fra 1987 og frem til 1999. Alle kan få lov 
at læse dem. Men bestyrelsen savner reolplads, så vi efterlyser et medlem, som har en eller to meter 
reol til overs og vil passe på dem.



Kalender
13. juni – MØBs årlige og meget hyggelige sommerudflugt –  Tilmelding til Flemming Thorsen 
senest 2. juni kl. 19.

Turen går til:

    Anders Glob i Thorsager.
    Landbrugsmuseet i Gl. Estrup, hvor Biavlerlauget viser frem.
    Glasmuseet i Ebeltoft.

 Læs mere i maj-nummeret af Tidsskrift for Biavl

 Årets sidste honning
Tid:  Onsdag den 28. juli kl. 19-21
Sted:  Klintholm Naturskole, Vadstedvej 110, 8450 Hammel.

Vi skal sammen tage honning fra bierne, slynge de gyldne dråber ud af vokstavlerne og snakke om, 
hvordan honningen bliver klart til at komme på glas – og hvordan bierne overlever vinteren, når 
biavlerne stjæler deres vinterforråd.  Og selvfølgelig skal vi smage på den helt nye, flydende 
honning. Selvom den fedter og klistrer fingrene er den en herlig smagsoplevelse.

                      Alle er velkomne.

 Med venlig hilsen bestyrelsen i Hammel & Omegns Biavlerforening


