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HONNING MAGASINET
Medlemsblad for GL. Roskilde Amts biavlerforening

Juni:
Lørdag den 21. GRAB deltager på familiedag på Ledreborg
Juli:
Lørdag den 26: Honninghøst og slyngning
August:
Tirsdag den 26. august: Skolebigården lukker
Uge 34: Aflevering af voksklubvoks
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Gl. Roskilde Amts Bialverforening

Nyt fra Bestyrelsen

Bestyrelse og udvalg med flere

Af Hans Janstrup, Formand

Hans Janstrup
Formand
Gadesvinget 6, 2270 Greve
janstrup@hotmail.com
4361 2606

Mogens Larsen
Fagligt udvalg, kasserer
Næstby Gade 23, 4300 Holbæk
mogens@me.com
2485 1224

Martin Hansen
Kromarksvej 20
4320 Lejre
mh@herfolge-entreprenor.dk
2880 1705

Bjørn Kallenbach
Næstformand
Grøftevej 18, 4180 Sorø
bkkallenbach@gmail.com
5784 8008

Eva Max Andersen
Honningmagasinet
Ahornvej 9, 4040 Jyllinge
evamaxa@gmail.com
3024 1053

Gordon Armitage
Haraldstedvej 6
4100 Ringsted
gordonarmitage@hotmail.com
3020 5636

Ralf Kristensen
Aktivitetsudvalg og skolebigård
Højagervej 3, Karlstrup, 2690
Karlslunde
ralf33@live.dk
2226 9832

Michall Cadovius
Honningmagasinet
Gadevænget 5, 4030
Tune
michall@wetouch.dk
2254 0713

Ejlif Larsen
Undervisningsudvalg, sekretær
Ramsøvejen 47, Ramsølille, 4622
Havdrup
eilif@mohairstrik.dk
2360 70 64

Marc Seerup Hansen
Berings Gade 10 st. tv.
2630 Taastrup
info@innovativemedia.dk
2060 0078

På generalforsamlingen på Kildegården d. 18. marts skulle der vælges fire nye
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, idet Susanna Hansen var udtrådt og
Søren Lyshøj, Dorte Wiese, Knud Graaskov og Marianne Prosch Andersen
(suppleant) ikke ønskede genvalg. Der stillede fem kandidater op og alle blev
valgt.
De nyvalgte er Marc Seerup Hansen (valgt for 3 år), Eva Max Andersen (valgt
for 2 år), Michall Cadovius (valgt for 3 år), Gordon Armitage (valgt for 3 år) og
Martin Hansen (suppleant).
Fra den gamle bestyrelse fortsætter Ralf Kristensen, Ejlif Larsen, Mogens Larsen, Bjørn Kallenbach og Hans Janstrup.
Vi takker de afgåede medlemmer for arbejdsindsatsen i deres valgperiode, og
vi vil i den nye bestyrelse bestræbe os på at leve op til det niveau, der har været
lagt for dagen i den tidligere bestyrelse.

Æresmedlemmer
John Lissner, 4320 Lejre, Erling Bech, 4330 Hvalsø, Per Kristensen, 4174 Jystrup
Udvalg
Forretningsudvalg: Hans Janstrup, Bjørn Kallenbach
Aktivitetsudvalg: Ralf Kristensen, Bjørn Kallenbach, Gordon Armitage
Redaktionsudvalg: Eva Max Andersen, Michall
Cadovius
Fagligt udvalg: Mogens Larsen, Bjørn Kallenbach
Undervisningsudvalg: Ejlif Larsen
Dyreskueudvalget: Hans Janstrup
Honningmagasinet
Udgives af Gl. Roskilde Amts
Biavlerforening
Ringstedvej 79
4000 Roskilde
Bank
Spar Nord, Svogerslev
Reg.nr.: 930
Kontonr.: 6500770722
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Skolebigårdsudvalg: Ralf Kristensen*, Marc Seerup Hansen
(*Udlån af grill, håndslynge og bidragter)
Mjødbryggerlaug: Flemming Vejsnæs (oldermand)
email: fv@biavl.dk
Biblioteket: Dorthe Bechmann
Giftskader: Per Kristiansen
Varroaoplysning og vejledning: Per Kristiansen,
Knud Graaskov

Redaktion, annonceekspedition
Michall Cadovius
michall@wetouch.dk
E-mail
grab@roskildebiavl.dk
Deadline for næste nummer
15. juli 2014
Udsendes midt i august

Foto: Sofie Max Mouritzen. Bierne boltrer sig i timian.
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Endnu et år på Roskilde Dyreskue
- Af Eva Max Andersen

Vanen tro var GRAB præsenteret på Roskilde Dyreskues madudstilling.
Over 30 medlemmer stillede op til at stå i vores stand og slynge honning og
snakke med de mange interesserede børn og voksne i de tre dage skuet varede.
Det absolut tungeste læs blev dog trukket af vores nye formand Hans Janstrup,
som har stået for det meste af planlægningen.
I år havde vi fået konkurrence af Bybi, som stod i den anden ende af hallen
med en meget flot stand, hvor der rigtig var kræset for design og lækre produkter. Holdet søndag formiddag lod sig straks inspirere af Bybis flotte look, og der
kom masser af gode ideer til, hvordan GRAB kan blive mere hotte. Konkurrencen påvirkede dog ikke vores salg, der lå på nogenlunde det samme niveau, som
det plejer, cirka 21.000 kr.
I skrivende stund er der planlagt et evalueringsmøde den 10. juni, hvor søndagsholdet vil tage sine gode markedsføringsideer med, og vi i det hele taget
skal diskutere, hvordan planlægningen af vores dyreskue-stand skal foregå til
næste år. Blandt andet skal det tunge planlægningsarbejde fordeles på flere
hænder.
Hvad evalueringsmødet bringer med sig, kan du læse mere om i august-nummeret.

Foto: Eva Max Andersen. Mogens Larsen viser hvordan man slynger honning, under stor opmærksomhed fra
børnene.

Foto: Micall Cadovius. Lars Boelskifte ved opservations stade.
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Foto: Eva Max Andersen. Charlotte, Poul, Lars og Henrik planlægger dagens gang… eller også snakker de bare.

Foto: Eva Max Andersen. Poul og Mogens hælder honning i tappespanden, det kræver stor koncentration.
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GRAB aktiviteter
TEMAER I
SKOLEBIGÅRDEN
Den 3. juni: 		
Den 10. juni: 		
Den 17. juni: 		
Den 24. juni: 		
Den 1. juli: 		
Den 15. juli: 		
Den 29. juli: 		
Den 5. august:
Den 12. august:

Om at lave nye familier, dronningeskift og arvlsarbejde
Nye familier i praksis
Gennemgang af bigårdsregisteret
Vinterleje i teori
Vinterleje i praksisi
Prøveslyngning
Myresyrebehandling
Mere om myresyrebehandling
Om honning, røring, podning og markedsføring

Familiedag på Ledreborg
Lørdag den 21. juni
GRAB deltager med en bod, hvor der sælges honning
Skolebigården slynger honning
Lørdag den 26. juli.
Vi starter kl. 10, hvor Erling Bech blæser bierne ud. Vi slynger til vi er færdige.
Skolebigården lukker
Tirsdag den 26. august kl. 18
Kom og vær med, til den sidste dag i skolebigården.
Grillen tændes kl. 18, tag din egen mad med eller nyd en pølse med brød fra
GRAB
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Kort og godt
Skolebigården i TV Lorry
En meget interesseret journalist fra TV2 brugte flere timer med et kamera og en
mikrofon for at producere et fire minutters langt indslag sammen til de regionale nyheder på TV2 Lorry. Har du ikke allerede set det, kan du se det på TV2
hjemmeside, tast: http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/5/11?video_id=90893
Nyt fra voksklubben
Medlemmer af voksklubben kan i år aflevere rammer og voks til omsmeltning i
ugerne 34 og 39.
Du kan aflevere dine rammer til omsmeltning og vask i Bihuset fra lørdag d.
16. til lørdag til 23. august og igen fra lørdag d. 20. til lørdag d.27. september.
Husk, at der er lukket om tirsdagen.
Husk at sætte to manillamærker på hver pakke – en inde i posen og en uden på.
Se i øvrigt, hvordan rammerne skal pakkes på www.voksklubben.dk. Her kan
du også læse om klubben, referater af møder, priser på voks med mere.
Rammer, der afleveres i uge 34, bliver sat til side på køl i Bihuset og vil blive
smeltet sammen med dem i uge 39.
På bestyrelsens vegne.
Hans-Erik Germuth, formand
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Og vinderen af årets honning er….
Tirsdag den 20. maj blev Poul Letholm hyldet som vinderen af prisen for årets
bedste honning. De sidste to år er prisen gået til Erik Petersen, og nu er det så
Pouls tur, som gerne svarer på spørgsmålet om hvordan han gjorde:
”Jeg spurgte Erik hvordan han gjorde, og så gjorde jeg det samme, så det er
faktisk hans fortjeneste. Du skal bare sørge for at der er hvidkløver i nærheden
af dine bier”, siger en glad honningproducent.

Foto: Eva Max Andersen. Årets bedste honning i 2013 kom fra Poul Letholms bigård. Her viser han glad
vandrepokalen og det lille bæger, som han får lov at beholde.
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Smagen er det vigtigste
- Af Eva Max Andersen

For nogle biavlere er honningen noget
klistret stads, man ikke kan komme
uden om i biavlen. For Hans-Erik
Germuth er honningen og smagen
af honningen noget af det vigtigste.
Hans-Erik er netop blevet hædret som
årets biavler i GRAB.
Med sin bløde hvide sixpence på
hovedet og sit hvide arbejdstøj er
Hans-Erik nem at kende, når han hver
tirsdag hjælper nybegynderne på vej i
skolebigården. Hans hjælpsomhed og
ildhu i skolebigården har i år skaffet
ham titlen som årets biavler. En titel,
der blev overrakt til GRAB’s generalforsamling midt i marts.
Hans-Erik har været biavler i mere
end 30 år og høster honning mindst
fire gange på en sæson fra sine mere
end 11 bifamilier. På den måde kan
han lave honning med forskellig smag.
For netop smagen af honningen er det
Hans-Erik interesserer sig mest for, når
han producerer honning.

og bliver da også solgt flydende.
”Men det er kun de stærkeste familier,
der kan tåle den ekstra afkøling, det
medfører. Det er ikke hvert år jeg kan
gøre det”, fortæller Hans-Erik.

Roskildehonning til salg
Hans-Erik sælger sin honning alle de steder, han kan komme afsted med det:
På markeder, Vikingeskibsmuseet, Nationalmuseet, til venner, bekendte, kolleger. Hans-Erik er også en af hoveaktørerne bag hjemmesiden roskildehonning.
dk, hvor en lille gruppe biavlere fra Roskilde forsøger at sælge lokal honning til
lokale forhandlere.

I nomineringen til årets biavler stod: ”Hans- Erik har været
en kæmpe hjælp for os som nye biavlere. Han virker til at
vide, hvad han snakker om og er altid klar til at svare på selv
de dummeste spørgsmål. Han er en ildsjæl og hans ildhu
smitter af, det har det i hvert fald gjort på os…. ”

Byhonning uden raps
Herefter sætter Hans-Erik almindelige hele magasiner på og høster igen
Den første honning i april
cirka 1. juni maj og igen cirka 1. juli.
Det starter allerede midt i april. Hvis Da Hans-Erik bor i Roskilde langt
vinteren har efterladt ham nogle store fra de iøjnefaldende gule rapsmarker,
stærke familier, får det et halvmagasin kommer hans forårshonning mest fra
frugttræer, især æble.
på med et dronningegitter under. På
den måde kan han allerede midt i maj ”Man kan faktisk smage en spinkel
høste en meget tidlig forårshonning,
æblesmag i forårshonningen”, siger
som bierne har hentet i krokus, pil,
Hans-Erik. ”Honningen høstet 1. juli
mirabel, slåen og så videre. Den tidlige har derimod en lidt kraftigere smag af
rose og appelsin”.
forårshonning har en god aromatisk
smag, sådan lidt karamelagtig, og
den er meget kraftigere i smagen end
maj-honningen. Den krystalliserer meget langsomt hvis overhovedet, og den
12

Ren lindehonning
I juli tømmer Hans-Erik staderne helt for honning, så han i begyndelsen af
august kan høste den rene lindehonning fra Roskildes mange lindetræer. Lindehonningen er en kraftigt smagende honning, som smager af mynte og eukalyptus og har en syrlighed, som giver den en unik friskhed.

Honning i maden
Hans-Eriks interesse for honningsmag har medført en stor samling af forskellig
honning i køkkenet indkøbt i Danmark og udlandet. Smagen af honning bliver
flittigt brugt i madlavningen både det søde og det salte. Du kan altid få et godt
tips til honning i madlavningen af Hans-Erik.
Du kan læse mere om smagen af Honning i en lille bog af Karin Gutfelt ”Smagen af honning”
Sådan rører Hans-Erik sin honning
Når honningen er filtreret og skummet,
får den lov at stå en dag. Herefter bliver den podet med et glas honning med
gode krystaller. Det bliver rørt i den
nyslyngede honning, hvorefter den får
lov at stå, indtil den begynder at stivne
i kanten. Derefter bliver den rørt godt
igennem og hældt på glas.
Hans–Eriks huskeregel er, at hvis du
kan sparke til spanden uden, at den giver efter, så er honningen klar til tapning.
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Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Referat af generalforsamling d. 18. marts 2014, kl. 19.30 på
Kildegården, Helligkorsvej 5 i Roskilde.
Valg af dirigent og to stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Hans -Erik Germuth som dirigen, hvilket generalforsamlingen godkendte.
Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne varsles mindst én måned før i
Tidsskrift for Biavl.
Dette skete i januarnummeret.
Bestyrelsens beretning om
foreningens drift til godkendelse
Formand Knud Graaskov fremlagde
sammen med udvalgsformændene
beretningen.
Knud Graaskov fortalte fra Hovedbestyrelsen i DBF. Fremhævet blev den
afholdte biavlerkonference, som Knud
opfordrede GRAB´s medlemmer til
at deltage i. Medlemstallet er stigende
på landsplan, ligesom medlemstallet i
GRAB. Formanden fortalte også om
det tilsyneladende positivt store fald i
ondartet bipest – dog med forbehold
for faldet i antallet af kontroller og
indberetninger, muligvis på grund af
mangel på fysiske sundhedsattester
efter etableringen af Det centrale bigårdsregister.
Året i klubhuset har været præget af
vejarbejdet.
En nyhed i klubhuset er hjertestarteren.
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Aktivitetsudvalget
fortalte om kommende aktiviteter:
Dels de traditionelle og dels store
arbejdsopgaver i form af arbejdsdage
med hegnsopsætning og forhåbentlig
påbegyndelse af udvidelse af lokaler.
Dyrskueudvalget
fortalte om den nye placering i lukket
hal: Spisekammeret. Der er forhandlet
pris og betingelser. Der bliver brug for
mange hænder, derfor blev der opfordret til at melde sig som vagter og opog nedtagning af standen – gerne med
trailer eller kassevogn.
Bigårdsudvalget
fortalte om yderligere tilplantning med
biplanter, så vi kan producere mere
honning og uddybede behovet for
bedre lokaleforhold. Hegnsopsætningen fortsætter, da det stadig vil være et
problem med blæst.
Redaktionsudvalget
fortalte om aftale med ny trykker.
Når Søren Lyshøj stopper som redaktør, overgår det redaktionelle ansvar
til bestyrelsen. Udvalget efterlyste ny
redaktør til foreningens hjemmeside,
ligesom medlemmerne opfordredes til
at bidrage til indholdet i Honningmagasinet.

Fagligtudvalg
fortalte om årets aktiviteter: Turen til
Orø, bigårdsbesøg hos Stig og Jytte og
foredrag ved Karin Guttfelt og Asger
Søgård.
Undervisningsudvalget
fortalte om udviklingen af skolebigårdsarbejdet. I året 2013 startede 42
potentielle biavlere på kursus. I forbindelse med omtalen af åben bigård
om tirsdagen blev det gode samarbejde
mellem tovholderne fremhævet ligesom den altid fine og gode stemning,
hvor både erfarne og nybegyndere har
delt deres erfaringer og viden. Ejlif
roste det store fremmøde og engagement, der til tider fylder klubhuset til
bristepunktet. Han sendte også en tak
til alle dem, der har hjulpet med røring
af honning og andre praktiske gøremål.
Bigården fortsætter med tre forskellige
stadeområder, ligesom Hans Erik Germuth arbejder på at få området med
dronningeavl op at køre.
Afslutningsvis fortalte Knud om det
usædvanlige ved året i og med, at to
stærke kræfter som Susanna Hansen og
Marianne Prosch er stoppet.

kan være med. Hans Erik fortalte, at
registrering er tema på skolebigården i
løbet af sommeren. Knud takkede for
opfordringen, men det er ikke DBF´s
register. DBF har bidraget med forslag
til forbedringer. Knud håbede, at der
fremover blev brugt flere kræfter på en
mere brugervenlig udgave. Fra salen
blev gjort opmærksom på Eigil Holms
bog, som i ny udgave indeholder en
gennemgang. Fra salen blev der også
opfordret til, at DBF er offensive på
dette punkt, da det også er nu, der
arbejdes på den ny Biavlsstrategi.
Andre slog et slag for at biavlerne gav
sig i kast med registret, da det kunne
være med til at begrænse spredning af
sygdomme.
Erling fandt det som inspektør ønskværdigt, at inspektørerne kunne registrere nye biavlere.
Beretningen blev godkendt.

Kommentarer til beretningen: Lars
Boelskifte kommenterede på Det
centrale bigårdsregister, som han fandt
svært at navigere i. Han opfordrede
til, at der blev udarbejdet en brugervejledning, så menige biavlere også
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Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse
Det reviderede regnskab fremsendt 16.
marts og fremlagt på generalforsamlingen. Bjørn beklagede det lidt sene
tidspunkt.
Kasserer Bjørn Kallenbach fremlagde
regnskabet med status for 2013. Der
er stort set overensstemmelse mellem
budget og regnskab. Der er en uoverensstemmelse på Dyrskuet, da indtægten fra salg af honning er tilfaldet
producenten; biavlen. Budgettet for
skolebigården holdt ikke på grund af
materialeindkøb.

Indkomne forslag
Bestyrelsen fremsatte forslag om
tildeling af foreningens sølvnål til Per
Kristiansen. Formanden begrundede
forslaget i Pers mangeårige engagement
og hjælpsomhed.
Forslaget blev godkendt og Per tog i
mod hædersbevisningen og takkede.

PAUSE hvor generalforsamlingen
suspenderedes, og ordet blev overgivet
til formanden, som annoncerede årets
biavler: Hans- Erik Germuth. Hans
Erik blev valgt med følgende anbefaling: ”Hans- Erik har været en kæmpe
hjælp for os som nye biavlere. Han
virker til at vide, hvad han snakker
Kommentarer til regnskabet: Der blev om og er altid klar til at svare på selv
spurgt til ejendomskatten, hvor der
de dummeste spørgsmål. Han er en
mangler en rate i regnskabet.
ildsjæl og hans ildhu smitter af, det har
Regnskabet godkendt.
det i hvert fald gjort på os…. ”
Efter en kort pause blev generalforsamlingen genoptaget.
Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog honoraret fordobFremlæggelse af budgetforslag
let. Honoraret har hidtil været 0 kr.
for det indeværende år
Forslaget godkendt.
Kasserer Bjørn Kallenbach fremlagde
budgettet for 2014. Budgettet er meget
Fremlæggelse af bestyrelsens
lig det tidligere. Der er dog budgetteret
visioner samt handlingsplan
med færre udgifter til biavlen og bigårFormand Knud Graaskov fremlagde
den, da arbejdet med disse er ved vejs
vision for det kommende år. Som tidli- ende. Der optræder et vejbidrag, som
gere nævnt blev problemet vedrørende foreningen slap for sidste år.
lokaleforhold nævnt som det altover- Der var ingen kommentarer til budskyggende.
gettet.
Kommentarer: Der blev spurgt til
Budgettet godkendt.
muligheden for etablering af vand i
klubhuset. Hertil svarede Knud, at dette kun realistisk kan lade sig gøre, hvis
Roskilde Kommune går ind over, da
det ligger ud over GRAB´s økonomiske formåen.
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Fastsættelse af kontingent for
regnskabsåret 2015
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse
af kontingentet fra 160 kr. til 175
gældende fra 2015. Forhøjelsen blev
begrundet i ønsket om bedre lokaleforhold for klubbens aktiviteter.
Gerhardt Juhl var mod kontingentforhøjelsen, som han fandt for høj sammenlignet med andre foreninger. Der
blev foretaget afstemning ved håndsoprækning.
Kontingentforhøjelsen blev godkendt.

(Per Kristiansen blev sidste år valgt
som revisor for 2 år)
Ingen andre forslag
Forslaget godkendt.
Eventuelt
Under eventuelt blev det foreslået, at
bestyrelsen tog op, hvorvidt Honningmagasinet kunne overgå til at være et
digitalt nyhedsbrev. Søren Lyshøj fortalte, at det for to år siden blev undersøgt blandt medlemmerne, om dette
havde interesse. Den gang var der ikke
stemning for en digital løsning.

Valg af bestyrelse,
suppleant og revisor
Referent: Dorthe Wiese			
På ordinært valg til bestyrelsen i 2014 Dirigent: Hans-Erik Germuth
var Søren Lyshøj (genopstillede ikke)
Dorte Wiese (genopstillede ikke) og
Knud Graaskov (genopstillede ikke)
Af de seks øvrige bestyrelsesmedlemmer var Susanna Hansen udtrådt og
suppleant til bestyrelsen, Marianne
Prosch, genopstillede ikke. Der skulle
således vælges fire nye bestyrelsesmedlemmer.
GRAB´s bestyrelse foreslog at de fire
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
blev valgt blandt følgende kandidater:
Marc Seerup Hansen, Eva Max Andersen, Michall Cadovius, Martin Hansen
og Gordon Armitage.
Der var ikke andre kandidater.
Eva (for 2 år), Marc, Michall og Gordon (for 3 år) blev valgt til bestyrelsen
og Martin som suppleant.
GRAB´s bestyrelse foreslog genvalg af
Henrik Kjelkvist som revisorer for en
periode på 2 år.
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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Ringstedvej 79
4000 Roskilde

