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Begynderkursus og skolebigårdsaftener
Begynderkurset i 2020 er fuldt tegnet med 26 voksne deltagere og 3 børn. NBVs uddannelsesudvalg vil igen
i år, så vidt muligt benytte sig af DBFs udviklede Begynderkursusmateriale.
Foreningen vil i år tilbyde:
• 4 teorigange fra 14/3 til 12/5. Praktik i skolebigården fra 23/4 og hver torsdag frem til og med 13/8.
• NBVs anbefalede begynderpakke, der er udvidet i forhold til DBFs anbefalede startpakke;
• køb af 2 kg præget voksklubvoks fra foreningens pulje til begyndere der melder sig ind i
voksklubben;
• køb af bifamilie fra Svend Sejr til levering i 2/5;
• rabatkøb af bidragt fra det engelske firma BBwear;
• tildeling af en mentor.
Begynderundvisningen i skolebigården dækker i princippet hele året, så der bliver indkaldt, når der er
særlige aktiviteter også udenfor perioden med faste torsdagsmøder. Det vil f.eks. kunne være omkring
fodring, rengøring af materiel, oxalsyrebehandling, skift af bund, forårseftersyn, m.m.
Første skolebigårdsaften, der er forbeholdt begynderne, bliver d. 23/4.
Efterfølgende er skolebigårdsmøderne som altid åbne for alle foreningens medlemmer og er et godt sted at
mødes, drøfte diverse spørgsmål, danne netværk, deltage i praktiske gøremål i skolebigården f.eks. omkring
insektvenlige forhold eller blot sludre over en kop kaffe/the.

Videregående kursusaktivitet
Siden 2016 har NBV tilbudt fortsætterkurser for de lidt mere erfarne medlemmer. Fortsætterkurset 2020 er
allerede igangsat med et planlægningsmøde i Fuglevad Vandmølle i januar. Der er stor tilslutning med ca. 30
tilmeldte fordelt på 3 interessegrupper.
Det har vist sig vanskeligt for interessegrupperne at bevare fremdriften efter en teoretiske del i
vintermånederne, med mindre ”primus motor” yder en væsentlig indsats. Vi har derfor i 2020 indskrænket
de mulige emner samt forsøger med at få teorien på plads mere eller mindre samtidigt med de praktiske
aktiviteter. Dette håber vi sikrer en større gennemførelsesgrad og et større udbytte for deltagerne.
Aktiviteterne der tilbydes i 2020 er:
• aflæggere;
• honningbehandling;
• stadevægt;

Foreningens arbejdsrum, Brede 76
Foreningen har siden 2002 lejet det gamle vaskehus i den hvide længe, Brede 76, af Nationalmuseet.
Lejekontrakten gælder for en 4-årig periode og det nuværende lejemål udløber ved udgangen af april 2022.
Vi forventer pt. at kunne få kontrakten forlænget i yderligere 2-4 år, men da Nationalmuseet har planer om at
sælge dele (måske det hele) af Brede fra, kan vi på længere sigt risikere at skulle finde nye lokaler.

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.
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Voksklub Nordsjælland
I 2020 vil der to gange blive indsamlet og arrangeret kørsel af rammer til afsmeltning for NBVs
voksklubmedlemmer. De indsamlede sække vil blive kørt til Bihuset i uge 18 og i uge 37.
Nogle af vores medlemmer har problemer med at pakke sækkene med rammer korrekt. De almindeligste
problemer er, at der bliver lagt for mange tavler i sækkene, så de bliver for tunge, der anvendes for tynd en
snor omkring sækkene og sækkene bliver ikke foldet korrekt i toppen.
Heldigvis følger de fleste medlemmer vores vejledninger og ophængte eksempler, men vi kan måske blive
nødsaget til at skærpe kravene og afvise forkert pakkede sække.
Rabatindkøb fra Bihuset bliver i 2020 arrangeret med bestilling i ugerne hhv. 9, 17 og 32 og samlet
levering af varerne til Brede den efterfølgende uge. Bemærk at bestilte vokstavler vil blive leveret sammen
med varerne fra 1 rabatuge den 6. marts
Rabatindkøb af BBwear dragter til NBVs medlemmer bliver i 2020 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
Siden 2016 har NBV indgået aftale med Arne Egelunn Nielsen om levering af foder. Bivenner, der bestiller
mindst tre foderspande og/eller pakker med foderdej direkte hos Arne Egelunn, får dem bragt til
privatadressen. Der er et udbringningsgebyr på kr. 62,50 for levering at færre end 10 enheder. Bivenner, der
har et behov under 2 enheder, kan bestille via NBV, der så afgiver en samlet bestilling til Brede 76.
Ordningen har fungeret perfekt og forventes at fortsætte på samme vilkår i 2020.

Møder i Fuglevad Vandmølle
Udover de fortsætterkursus- og begynderkursusdage i januar - maj samt begynderkursus afslutning i august,
vil der blive afholdt et antal møder i vandmøllen. Disse er ikke alle planlagte i detaljer, men der forsøges
reserveret flg. datoer i 2020:
• Torsdag d. 9/1:
Foredrag med Per Kryger (allerede afholdt).
• Torsdag d. 26/3:
Før-sæson-start.
• Torsdag d. 2/4:
Klargøring af materiel.
• Torsdag d. 3/9:
Evaluering af fortsætterkursus.
• Torsdag d. 1/10:
Emnet åbent.
• Torsdag d. 29/10:
Emnet åbent - her afleveres honninger til julekonkurrencen.
• Torsdag d. 3/12:
Julemødet.
Der modtages gerne forslag til emner/foredragsholdere.

Fællesmøder
Der er pt. ikke planlagt konkrete fællesmøder med de øvrige nordsjællandske biavleforeninger.
Men vi har nu med stor succes i 2 år afholdt et fællesmøde 2. lørdag i november og det er vores
forventning at dette også vil ske i 2020.
Arrangementet går på skift mellem foreningerne og vi har endnu ikke aftalt hvilken forening, der vil
påtage sig opgaven i 2020.

Sommerudflugt
Vi skal da også have en sommer udflugt i 2020, lørdag d. 13. juni. Detaljerne er ikke fastlagte
endnu, men når det sker, vil turen blive annonceret. Forslag modtages gerne.

NBVs bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper
Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen konstituere sig og forventes at afholde fire bestyrelsesmøder hen
over året.
Bestyrelsen står bl.a. for
• overordnet planlægning af aktiviteter;
• beslutninger om større indkøb/opgaver;
• medlemshåndtering;
• deltagelse i DFBs aktiviteter: GF, Bestyrelsesseminar, …;
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•
•
•

vedligehold af reservationssystem og hjemmesider;
indberetning til DBFs arrangementskalender;
deltagelse i diverse udvalg;

En opgave, som er pågået de sidste par år og som fortsætter i 2020, er, at få etableret og konsolideret en
række udvalg, der mere eller mindre selvkørende kan varetage forskellige opgaver og aktiviteter i
foreningens regi. De nuværende etablerede udvalg er:
Uddannelsesudvalget, der varetager undervisningen på begynderkurset inkl. teori og praksis i skolebigården
og varetager planlægning m.m. af fortsætterkurser.
Skolebigårdsudvalget, der er under etablering, varetager driftslederfunktionen af skolebigården og beslutter
dermed overordnet hvornår og hvilke indgreb, der skal foretages i bistaderne. Opgaverne udføres i stort
omfang som en del af begynderundervisningen:
• eftersyn af bier, dronetavler, opdatering af stadekort;
• udvidelser/indskrænkning af stader, skift af bunde, ilodning af tavler, fodring af bier;
• honninghøst, behandling, podning, røring og tapning;
• varroabehandlinger og -tællinger;
• udskiftning/test af dronninger, sværmhindrende tiltag;
• aflivning/tilføjelser af bifamilier;
• bestilling af vokstavler, honningglas;
• depotrum, udstyr;
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, søndag den 19/4.
Tilsvarende bliver der planlagt en arbejdsdag i efteråret.
Eventudvalget varetager planlægningen af foreningsmøder, foredrag og udflugter samt diverse
salgsarrangementer og markedsdage. En af disse vil blive Honning-Jordbærdagen i Brede Park lørdag den
20. 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 torsdag d. 3. december gennemføres så den traditionelle subjektive honningbedømmelse, hvor
alle tilstedeværende smager på de indleverede honninger. De to vindere i henh. flydende og faste honninger,
får retten til at benytte NBVs lågetiket ”Årets Honning” på deres 2020 honning.
Ad-hoc-gruppen
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.
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