
NYHEDSBREV VEJLE OG OMEGNS BIAVLERFORENING – OKTOBER 

 

 

BEMÆRK – NY DATO FOR GENERALFORSAMLINGEN. 

På grund af folketingsvalget, er datoen for generalforsamlingen ændret til den 8. november 2022. 

 

Dagsorden for generalforsamling i Vejle og omegns biavlerforening.  

Afholdes "Bygningen" lille sal tirsdag den 8. november 2022 kl. 19.00.  

"Bygningen" ligger Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle, ved siden af parkeringshuset Albert. 

 

1. Valg  af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab fremlægges ved kassereren  

4. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 1. november. Sendes til 

 peter.nissen@vejlebiavl.dk  

5. Valg  til bestyrelsen. På valg er Lena Gravengaard (modtager genvalg), Mette Riis (modtager 

genvalg) Benjamin Bach (modtager ikke genvalg). Anders Toft Beck ønsker at udtræde af 

bestyrelsen. Der skal således vælges to personer til bestyrelsen  

6. Valg  af 2 bestyrelsessuppleanter. Bjarne Høj Lauridsen (modtager genvalg) Otto Jessen (modtager 

ikke genvalg). Der skal således vælges 1 bestyrelsessuppleant.  

7. Valg  af revisor. På valg er: Erik Nielsen 

8. Valg  af revisorsuppleant. Ejnar Nielsen – er indtrådt som revisor dette år – er på valg. 

9.  Evt. 

Bestyrelsens bemærkning til valg af bestyrelsesrepræsentanter: Vi mangler i høj grad en person, der vil 

hjælpe med medlemsinformation – herunder tage billeder, hjælpe med nyhedsbrev mv. 

 

 

HONNINGBEDØMMELSE IFM. GENERALFORSAMLINGEN: 

Til generalforsamlingen, er det også muligt at få bedømt din honning.  

Du må medbringe 2 glas. Prisen er 20 kr. pr glas.  

Honningen bliver bedømt i kategorierne: forårshonning og sommerhonning.  

Der må IKKE være etiket på glasset. Kommer du med et glas med synlig etiket, afvises denne. 

Det er 2 dommere udefra, som kommer og bedømmer honningen. 

 

OXALSYRE: 

Har du nogle bifamilier, hvor der er været stort mide-nedfald (over 1000 mider), så har du mulighed for at få 

oxalsyre gennem foreningen. Det udleveres på lørdag den 15. oktober mellem kl. 10.00 og kl. 11.00 i 

skolebigården. Husk at medbringe egen beholder.  

Tilmelding til oxalsyre, skal foregå til vejlebiavl@gmail.com. Husk at skrive hvor mange familier du ønsker 

til. Tilmelding skal ske senest på torsdag, så blandemesteren kan få købt ind og blandet den korrekte 

mængde :-) 
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Næste oxalsyre-udlevering kommer til at foregå lørdag den 3. december fra kl, 10.00 – 12.00. Her vil 

foreningen, som vanligt, være vært ved et glas gløgg og en æbleskive. Mere om det i nyhedsbrevet for 

november. 

 

NATURENSDAG søndag den 11. september 2022 

Med masser af pandekagedej, flotte plancher af bier, honning i glas og oplagte bestyrelsesmedlemmer i 

bidragter, blev naturens dag skudt i gang ved vores klubhus og skolebigård lørdag den 10. september kl. 10-

14.  

Kurt var klar med stor salgsbod, hvor sommerens honning kunne købes og samtidig var der sat fine plancher 

op, der viste biernes anatomi, udvikling fra æg til færdig bi og meget mere. Kurt var som altid klar til at dele 

ud af sin store viden til stor glæde for de gæster der dukkede op.  

Bjarne og Otto havde tjansen i skolebigården, hvor nysgerrige kunne se bierne på tæt hold og få en 

fornemmelse for hvordan de lever i bistaderne. Kurt havde til samme lejlighed opsat et observationsstade, 

hvor de besøgende kunne se biernes aktivitet på en yngeltavle.  

Else og Mette lavede pandekager over bål. Med 3 pander i brug og et dejligt stort bål var der lagt op til stor 

produktion af nybagte pandekager til de mange børnefamilier vi regnede med ville komme.  

Så alt i alt var der lagt op til en hyggelig dag i naturens- og biernes tegn, med god mulighed for også at 

kunne spise masser friske pandekager med honning. 

 

Der kom besøgene på dagen (10-15 personer), men langt fra det antal vi havde håbet på. De få der kom, blev 

der kræset om og de var både på rundtur i skolebigården og fik masser af pandekager med honning.  

Hvis arrangementet skal gentages i 2023, skal opsætningen af dette revurderes, hvis vi skal kunne trække 

flere besøgende til. Gode ideer modtages. 

 

SENSOMMERUDFLUGT den . 10. september 2022. 

D. 10. september besøgte Vejle og Omegns biavlerforening Lone Landmand (Lone Vitus) og Søren Kvist ( 

Søren Sørøver) på deres økologiske Landbrug, Brandbygegård, ved Odder. 28 ha. dyrkes. Noget er langt ud 

til natur. Noget er solgt fra.  

Vi var 16 deltagere incl. ledsagere.  

Lone Landmand guidede os rundt på bedriften i 1½ time, hvor hun fortalte om, hvorfor hun nu er endt som 

økologisk landmand fra at være konventionel. Det gjorde ondt at sprede kunstgødning på markerne, ligesom 



giftsprøjten. Medicin i køleskabet og de mange grise i staldene kunne hun heller ikke forlige sig med. 

Effektivitet og økonomi går ud over dyrevelfærden blev hendes konklusion.  

Derfor har hun valgt en produktionsform på naturens og dyrenes betingelser. For hende er dyrene individer 

og ikke produktionsenheder, der skal give afkast.  

Hun sår kløvergræs mellem vinstokkene og æbletræerne til kvælstofopsamling.  

Snegle æder druerne. Løbeænder æder snegle om dagen. Pindsvin æder snegle om natten. 60-70 fuglearter 

æder insekter, som skader æbler og bær.  

Jordbearbejdning forestås af en ungarsk uldgris eller to, i stedet for gravning.  

Mosegrise ødelægger planterødder. Store rovfugle æder mosegrise.  

Der plantes nye træer til skov, og der er gravet en sø ud på 3000 m2.  

Bier har hun primært til bestøvning, men høster dog honning. Googler sig til varroa bekæmpelse.  

Vi tjener ikke mange penge siger hun. Men de har lange arbejdsdage på bedriften. Ingen udearbejde og lever 

et harmonisk liv. Hun og hendes partner arbejder på det samme værdigrundlag.  

De udbyder madmarked, musikfestivaller og har pop-up restaurant, vin og ølsmagninger og modtager 

grupper, der gerne vil høre om bæredygtighed.  

Vi sluttede af i restauranten i laden, hvor vi fik en meget lækker vegetar frokost baseret på råvarer fra egen 

avl.  

Skrevet af Bjarne Høj Lauridsen  

 

 



 


