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Dyreskueudvalget: Hans Janstrup,
Michall Cadovius
Skolebigårdsudvalg: Ralf Kristensen*, Marc Seerup Hansen
(*Udlån af grill, håndslynge og bidragter)

Af formand Hans Janstrup

Generalforsamlingen er overstået, og der er derfor skiftet ud i bestyrelsen. Bjørn
Kallenbach og Gordon Armitage er trådt ud. På generalforsamlingen blev Lars
Slyngborg valgt ind og suppleanten Martin Hansen er trådt til. Derudover blev
Sten Legene valgt som suppleant. Eva Max Andersen er efterfølgende trådt ud
af bestyrelsen i utide på grund for meget arbejde og Sten er trådt til i stedet for.
Eva fortsætter dog med at lave Honningmagasinet sammen med Michall. På
den forrige side kan I læse, hvordan de nye bestyrelsesmedlemmer er fordelt i
de forskellige udvalg.
Foråret er godt i gang, og det er bierne forhåbentlig også. Det betyder også, at
skolebigården snart åbner, og at vi har mange gode tirsdage med fællesarrangementer foran os. Læs mere om, hvad der sker på side 8 og 9. Og husk at alle
gode forslag eller initiativer til aktiviteter er meget velkomne.
I den kommende tid skal der bruges meget tid på planlægning af dyreskuet,
som er en krævende opgave. Heldigvis får bestyrelsen hjælp af en arbejdsgruppe, som har arbejdet med, hvordan vi bedst fortæller om biavlen. Trods misforståelser og dårlig kommunikation, vil jeg her slå fast, at arbejdsgruppens bidrag
er stærkt værdsat. Vi har brug for mange hænder til planlægningen og til at
passe standen på skuet, og alle er velkommen til at melde sig, også nybegyndere
Læs mere om dyreskuet på side 7
God bisæson til alle

Biblioteket: Dorthe Bechmann
Giftskader: Per Kristiansen
Varroaoplysning og vejledning: Per Kristiansen,
Knud Graaskov

Redaktion, annonceekspedition
Michall Cadovius & Eva Max Andersen
michall@wetouch.dk - evamaxa@gmail.com
E-mail
grab@roskildebiavl.dk
Deadline for næste nummer
20. maj 2015
Udsendes midt i april
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Susannas opskrift på Mjød
Af Eva Max Andersen

Som nævnt i sidste nummer af Honningmagasinet vandt Susanna Hansen årets
bedste mjød til hyggemødet i januar. Susanna har 14 bifamilier og har været
biavler i 11 år, og de sidste fire år har hunbrygget mjød. Det hele startede, fordi
hun havde noget honning, der var gæret. Og man kan jo ikke smide de møjsommeligt samlede dråber ud, så der måtte noget mjødbrygning til.
En gammel vikingedrik
Mjød er en alkoholholdig drik produceret ved gæring af en opløsning af honning og vand tilsat gær. Mjød kan være meget sød, halv-sød eller tør; det afhænger af mængden af vand og honning. Afhængig af lokale traditioner og opskrifter kan den være smagt til med krydderier, frugt, eller humle. Med humle bliver
det en mere bitter og øl-lignende drik. Alkoholindholdet varierer fra 8 til 19
procent, afhængig af om der er tilsat saft. Mjød er en gammel drik, som også
de gamle vikinger holdt meget af, det blev især drukket ved festlige lejligheder.
Susannas mjød har en alkoholprocent på cirka 10 - 12 procent

Ifølge Susanna tager det ikke ret lang tid at lave mjød. Når først massen er klar
og hældt på ballon, passer den stort set sig selv. Så det er bare om at komme i
gang, hvis man har lidt gæret honning på lager.
Mjød som gave
Susanna bruger sin mjød som gaver og smagsprøver, når hun er ude og sælge
honning. Hvis man skal sælge mjøden, er det nødvendigt med et fødevaregodkendt produktionslokale, og der skal betales punktafgift og moms
”Så bliver det rigtigt langhåret, når man ikke har mere honning og mjød end
jeg har”, siger Susanna

10 kg honning til én ballon
Til en ballon honning bruger Susanna 10 kg honning. Det skal have et opkog i
10 liter vand med krydderier og evt. noget frugtsaft.
”Man kan lave de kombinationer man har lyst. Det vigtigste er hygiejnen, ellers
bliver det hele til eddike”, forklarer Susanna.
Når du koger honning og vand, er det vigtigt at være til stede, da det meget
nemt kan koge over og brede sige ud over det hele. Samtidig er det vigtigt at
skumme det. Afhængig af, hvad du koger honningen med, kan det skumme
mere eller mindre.
Når det har kogt, skal det køle af til cirka 35 grader C, hvorefter det sies. Nu
kan du tilsætte en pose tørgær eller portvinsgær. Pas på, at temperaturen ikke er
for høj, da det vil ødelægge gæren.
Det passer sig selv
Når du har tilsat gær, hældes mjød-blandingen på en ballon og rystes godt –
gerne flere gange og over nogle dage. Nu skal mjøden stå og gære helst køligt,
og efter cirka en måned skal den stikkes om. Det vil sige, det skal hældes over
på en ny ballon. Dette sker for at fjerne bundfaldet.
”Alt efter hvor meget bundfald der er, skal du stikke den om cirka tre gange”,
siger Susanna.
Nu skal mjøden bare stå et halv til et helt år, før den er drikkeklar.
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Susanne med vandrepokalen
for årets bedste mjød.
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Dyrskuet 2015
Roskilde Dyrskue afholdes i år i dagene 5.-7. juni. GRAB har meldt sig til, og
vi har derfor brug for rigtig mange hænder til at passe vores stand. Sidste år
meldte der sig godt 30, og vi kan snildt bruge et tilsvarende antal igen i år. Dagene er delt ind i et formiddagshold 8.30-14.00 og et eftermiddagshold 14.0020.00. Alle, der ønsker at give en hånd med i standen, får et adgangskort, så
resten af dagen kan bruges på skuet.
Vil du være med, skal du venligst kontakte Hans Janstrup, der vil sørge for
vagtplanen. Du kan ringe på tlf. 40 57 84 73 eller bruge mail – janstrup@
hotmail.com. Husk at angive det tidsrum og den dag du kan hjælpe.

GRAB’s dyreskuestand 2014
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Åbning af skolebigården

Nyt fra Voksklubben.
Kontingent for 2015
De fleste medlemmer af Voksklubben har allerede betalt kontingent for
2015. Vi har skrevet en mail til medlemmerne, at de skulle betale kontingent inden generalforsamlingen d. 9.
marts. Dem, der ikke nåede det har
fået en rykker mail.

Aflevering af tavler til omsmeltning
i 2015.
I år kan medlemmerne af voksklubben
i lighed med tidligere år aflevere rammer og voks til omsmeltning i ugerne
18, 34 og 39. Har du bifamilier, der
ikke har overlevet vinteren kan du aflevere tavlerne i uge 18 – fra lørdag d.
25. april til lørdag 2. maj 2015 – hos
Heino i Bihuset, Tappernøje. Husk der
er lukket om tirsdagen.

Vi har ca. 10 medlemmer, som ikke
endnu, har betalt kontingent for 2015.
Disse medlemmer har af gode grunde Bemærk – du kan ikke indlevere voks
ikke betalt kontingent, fordi vi ikke
til vores pulje, hvis du ikke har betalt
har deres e-mail.
kontingent.

De 10 medlemmer skal betale kontin- Du kan på www.voksklubben.dk bl.a.
gent inden d. 1. maj, ellers vil de blive læse om hvordan du emballerer tavlerudmeldt af klubben.
ne.
Er du i tvivl, om du har betalt kontin- Generalforsamling 2015
gent, kan du kontakte formanden på Mandag den 9. marts 2015 holdt
hans@hanbi.dk.
foreningen generalforsamling i Klubhuset. Stig Kappel og Henrik F. BrødsBetalingen af kontingentet foregår ved, gaard blev valgt til bestyrelsen, som har
at du inden d. 1. maj overfører 50 kr. konstituerede sig med:
til vores konto i Spar Nord:
Hans-Erik Germuth som formand
Bankregistreringsnummer: 9011
Kontonr.: 6500770730.
Henrik F. Brødsgaard som kasserer
I emne feltet skriver du dit navn.
Stig Kappel som næstformand
På vores hjemmeside på www.voksklubben.dk kan du læse referatet af
generalforsamlingen, samt finde resultatet af voksanalysen fra 2014 – den
var som forventet ren.

Tirsdag 21 april 2015 er grillen klar. GRAB giver pølser og brød, resten tager i
selv med
Kl. 18,00 åbner vi bierne og kl. 19,00 er grillen klar
øl og vand kan købes, kaffe og te giver GRAB
Hvis du har skruet hænderne rigtigt på kan du måske lave/bage en kage.
Køb, salg og byttedag - og Swienty Road Show
Tirsdag 12 maj
Klaus fra Swienty tager turen til roskilde for at pressentere nye produkter, fra
deres sortiment
Tag noget med hjemmefra som kan grilles, kl. 19 tænder vi grillen, medens der
bliver købt og solgt.
Der kan sælges alt til bier, også bier, de skal bare blive hjemme
(husk altid flytteatest)
Hvis du har noget til klubben, der kan sælges på auktion, tag det med. Måske
en dronning fra en af vores dygtige dronningavlere.
For 5-6 år siden fik vi foræret to gode grill, de fylder bare for meget i containeren. Den ene bliver nu sat på auktion. Så mangler du en stor grill, har du her
en muglighed.
Der er nogen, der har stjålet vores lille stige cirka 3½ m. Er der en, der har en
stige i overskud, ville det være godt med en donation. Vi kan ikke komme op
på loftet af klubhuset, hvor vi har vinballoner til udlån.

På bestyrelsens vegne
Hans-Erik Germuth - Formand
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Årets biavler blev…
Til generalforsamlingen i maj, kårede vi traditionen tro årets biavler. Hæderen
gik Ejlif Larsen, som får titlen for sin store indsats i GRAB både i bestyrelsen
og med planlægning og gennemførelse af begynderkurset.
Stort tillykke til Ejlif.

Ejlif Larsen med diplom og formand Hans Janstrup
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Biavl på Ishøj skole
Af Stig og Jytte Nielsen

Ishøj skole har to bifamilier, der bruges i undervisningen, da skolen har en naturfaglig profil, og vi har sagt ja til at undervise børnene om bier og biavl.
I foråret kommer vi i skoleklassen og fortæller om bierne, deres liv og opgaver
i naturen. Det gør vi flere gange, og det giver eleverne mulighed for at snakke
med deres forældre om bier. Den næste gang vi kommer i klassen, får vi rigtig
mange spørgsmål.
Vi lægger stor vægt på, at det er frivilligt at komme med ud til bierne, men alle
har indtil nu deltaget. Vi gør også meget ud af at tale om det at blive stukket og
om allergi. Man skal være glad og solen skal skinne, ellers går vi ikke i bierne.
Det er alle enige om. Der er for øvrigt ingen, der er blevet stukket endnu.
Skolen har købt bidragter til halvdelen af en skoleklasse, så når der undervises
i bigården, foregår det i to hold. Når der skal slynges honning, kommer skoleklassen hjem til os så de kan se hvordan tavlerne skrælles og honningen slynges.
I år et det 3. klasse, der har biavl på
skemaet. Det er lærerne, der vælger
biavlen til deres klasse, og indtil nu
er det vores indtryk, at eleverne synes
godt om det. Desværre har vi oplevet,
at der er sket hærværk på bistaderne,
det bliver vores elever meget forargede
over.
I sommerferien passer vi bierne, og
honningen får skolen. Men da vi er lokale biavlere, der sælger vores honning
lokalt, bliver vi mere kendt i lokalområdet, og eleverne og lærerne bliver
mere bevidst om lokal dansk honning
fra den lokale biavler.
Ishøj skole er selvfølgelig medlem i
Gl. Roskilde amts biavlerforening og
Danmarks Biavler forening.
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Referat

fra ordinær generalforsamling den 16. marts 2015
på Kildegården – Roskilde.
Punkt 1
Efter velkomst ved formanden blev Stig Nielsen foreslået og valgt til dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og afholdt i
marts måned, som vedtægterne foreskriver.
Der blev på forespørgsel valgt 2 stemmetællere, der ikke kom i funktion, da der
på intet tidspunkt var emner, der skulle stemmes om.

Der er indhentet børneattester på alle, der har undervisnings- eller formidlingsopgaver i skolebigården, det er et krav fra Roskilde kommune, da vi ellers ikke
kan låne Kildegården for afholdelse af arrangementer.

Punkt 2
Bestyrelsens beretning
Formanden indledte med at fortælle om, at skolebigården har haft besøg af
TV-Lorry efter, at Dagbladet havde en artikel i avisen om foreningens virksomhed.

Dyrskueudvalget forhandler pris for deltagelse og evt. tilskud fra Danmarks Biavlerforening. Der blev fra forsamlingen foreslået, at man også så på eventuelle
fonde, der kunne yde tilskud.

Begynderholdene er en stor succes, som de senere år har vi knap 40 deltagere
på de 2 hold. Det positive er, at de også bliver i foreningen efter det første år,
og ikke melder sig ud eller søger ind i andre foreninger. GRAB er stadig den
største biavlerforening i Danmark, vi har godt 300 medlemmer.
Der har været rettet kontakt fra et reklamefirma, der repræsenterede Burger
King, de ønskede opsat en reklameskilt på vores grund op mod motorvejen.
Der havde været gode penge i projektet, men det viste sig at de ikke havde
tilladelserne i orden.
Vi har foretaget optælling af udstyr i vores ene container, så nu har vi et totalt
overblik over, hvad der findes af materiel til skolebigården. Dog er der opstået
et problem efterfølgende, da den ene af vores motorslynger er forsvundet.
Der er blevet opsat en kæde over vejen ind til vores grund. Kun bestyrelsen,
tovholderne, Bane Danmark og Roskilde Forsyning har nøgler til låsene.
Bestyrelsen har holdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde med drøftelse af vores
mål som forening. Det resulterede bl.a. i, at vi ser os selv som en formidlende
forening og ikke en honningproducerende. Der blev nedsat et formidlingsudvalg.
Alligevel har skolebigården sikret salg af fast honning på dyrskuet ved at levere
over 800 glas honning.
Grusvejen til klubhuset skal forbedres, formanden er i kontakt med de andre
brugere af vejen for at få det klaret.
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Aktivitetsudvalget har som vanligt afholdt oxalsyrebehandling af bierne med
efterfølgende æbleskiver og gløgg.

Skolebigårdsudvalget har haft travlt med 97 børn og 32 voksne på besøg i skolebigården hen over sommeren.
Redaktionsudvalget har ambitioner om mindst 2 redaktionelle indlæg i hvert
nummer, så tilbuddet er at man ringer, så kommer der en og interviewer. Der
arbejdes på en eventuel fremtidig digital løsning, da det er dyrt at trykke og
udsende bladet. Fra salen blev der spurgt til hvornår – og det var der ikke lige et
klart svar på. En anden foreslog, at der kunne indgås aftale om at sende bladet i
et ”Post Danmark omslag”.
Fagligt udvalg har arbejdet på at få Keld Brandstrup eller Per Krüger til at komme, ind til nu uden held.
Beretningerne blev vedtaget.
Punkt 3
Regnskabet
Regnskabet lå omdelt på bordene og kassereren gennemgik det kort, der blev
stillet spørgsmål til underskuddet på dyrskuet, svaret var fra kassereren, at det
skyldes, at salg af honning på dyrskuet stod i kolonnen Biavl.
Der kom en bemærkning om at regnskabet ikke var med i sidste nummer af
Honningmagasinet, hvilket var en vedtægtsbestemmelse, og at det betød at
medlemmerne ikke kunne sætte sig ind i regnskabet på forhånd. Kassereren
undskyldte det med tidsmangel.
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Dirigenten påpegede at vedtægterne skulle overholdes. Og oplyste at det stod i
§12 stk. 3. Så en pæn opfordring til bestyrelsen til næste år.
Forsamlingen godkendte regnskabet med den bemærkning.
Punkt 4
Honorering af bestyrelsen
Som vanlig var indstillingen et 0. Hvilket forsamlingen godtog.
Punkt 5
Bestyrelsens vision og handling
Det er ikke noget nyt, at klubhuset er for lille, når vi er forsamlet, vi leder fortsat efter mulige løsninger som evt. kontorpavilloner etc. Vi arbejder på overdækning mellem containerne.
Dyrskueudvalget præsenterer et udkast til infostandere, der planlægges færdige
til dyrskuet, den 5. – 6. og 7. juni. Der var enkelte kommentarer, om det også
kunne laves i en PPT-præsentation og måske også i samarbejde med Danmarks
Biavlerforening. Bestyrelsen har afsat 4.000 kr. til projektet.
Der vil komme information på hjemmesiden om deltagelse i eventuelle arrangementer som foreningen modtager. Arrangementer hvor foreningens medlemmer kan sælge deres egen honning, og i den forbindelse låne infostanderne.
Punkt 6
Indkomne forslag
Ingen forslag.
Punkt 7
Fremlæggelse af budgetforslag
Kasseren starter med at oplyse at beløbet på ejendomsskatter er forkert.
Budgettet præsenteres på lærredet og godkendes.

Punkt 9.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og revisor
•
•
•
•
•

Gordon, er stoppet grundet arbejdspres.
Bjørn, genopstiller ikke
Mogens, genopstiller
Ejlif, genopstiller
Lars, foreslås til nyvalg

Da der ikke er andre der ønsker at stille op til valg, og antallet passer med behovet, konstaterer dirigenten sammen med forsamlingen af de er valgte.
Der mangler valg af 1 suppleant, efter lang tids overvejelser i forsamlingen,
stiller Sten sig til rådighed og vælges, til stor lettelse for forsamlingen.
Per Kristiansen genopstiller og vælges som revisor.
Punkt 10
Eventuelt
Fra en i forsamlingen stilles der forslag om navneændring fra Gammel Roskilde
Amts Biavlerforening, begrundelsen er at det ikke er tidssvarende.
Foreningens vedtægter efterlyses på hjemmesiden.
Skolebigårdens temaer om tirsdagen kan fremover læses på hjemmesiden og på
Facebook. Hans-Erik Germudt sikre opdatering på Facebooksiden ”Gl. Roskilde amts biavlerforening”.
Den lille stadebille i Italien og den Asiatiske hveps der er nået til Belgien rundes
også inden formanden runder af kl. 21.00
Sekretær					Dirigent
Ejlif Larsen					Stig Nielsen

Punkt 8
Kontingentfastsættelse
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Forsamlingen tilslutter sig det.
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Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

Tegn din biavlsforsikring hos os!
- Vi har siden 1988 samarbejdet med Danmarks Biavlerforening

Biavlforsikringen dækker bistader med bifamilier
og den i bistadet værende produktion, nødvendigt
udstyr, dvs. tavler, magasiner, rammer, dronningegitre og pladegitre. Biavlsforsikringens dækninger gælder også for udebigårde overalt i Danmark:
Brand
Vandskade og oversvømmelse, når de
forsikrede genstande befinder sig i bygning
Tyveri, hærværk og skade forvoldt af
større dyr
Væltede træer og nedfaldne grene
Transport i eget køretøj af bistader til og fra
arealer med udebigårde
Transport af honning til aftager
Ondartet bipest, som omfattes af lov om biavl
(kan dog fravælges mod rabat i præmien)
Sprøjteskader, som ikke er dækket af anden
forsikring
Produktionsudstyr og lager af honning,
sukker, voks, emballage, etiketter mv. mod:
Brand, indbrudstyveri og vandskade
For momsregistrerede biavlere kan der
tillige tegnes Driftstabsforsikring
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www.garfors.dk
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HOVEDKONTOR
Struergade 24, DK-2630 Taastrup
Tlf. +45 43 71 17 77 · Fax +45 43 71 36 16
www.garfors.dk · E-mail: gaf@garfors.dk
· Vi kan forsikre alle - også private - til konkurrencedygtige priser!
· ID-sikring mod identitetstyveri er gratis meddækket på Familiens Basisforsikring 2.
· I mere end 100 år unik service og produkter til jordens folk
Læs mere om os og biavlsforsikring på www.garfors.dk eller kontakt os på hovedkontoret
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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve

