
Beretning OBF sæsonen 2014 – 2015. 

 

Vi startede vores anden sæson her på Anneberg, med arbejdsdagen efter generalforsamlingen, 

ligesom i år og fik udvidet pladsen til stader og er efterhånden faldet godt til. Vi har fået 

kontrakten forlænget med to år mere, men håber at kunne blive længere. 

Sæsonen gik som sædvanligt hurtigt. Vores mødedage på onsdage, fungerede godt, så det 

fortsætter vi med i år. Det er samtidigt med begynderholdet og håber at dette forsat giver 

noget til alle parter. 

Begynder kurset var stort og der var 9 nye biavlere, der gennemførte dette kursus, med 

sædvanlig kyndig vejledning fra Susanne og Hans. En uvurderlig indsats fra de to, som vi er 

mange, der er glade for. De afholder endnu et kursus i år og det ser ud til at det bliver fyldt op 

igen. 

Medlem nr. 5000 af DBF blev Frank Buch, der deltog i begynder kurset. I den anledning kom 

Knud Graaskov og Rolf Theuerkauf fra DBF på besøg på en mødeaften og overrakte et diplom 

og lidt andet til Frank. Et indlæg til Bibladet, fik de også stykket sammen. 

Vi havde besøg af en enkelt skoleklasse i skolebigården og et af vores stader blev udlånt til 

Ramasjang TV, der var på lejrskole ved Rørvig, hvorfra de sendte programmet Sommer 

summarum og havde en dreng, der viste hvordan man laver et eftersyn af et bistade i en af 

udsendelserne. 

Vi fik afholdt jordbær / honningdag, der faldt sammen med et arrangement, Naturskolen 

afholdt, under temaet ”Naturens Hus”. Vi havde fået mobiliseret en del medlemmer til vores 

stand ved arrangementet, men antallet af besøgende var noget skuffende. Om det skyldtes 

vejret eller tidspunktet, kan vi kun gisne om. 

Der var også bud efter os et par gange, til gågaden i Nykøbing, til at sprede viden om biernes 

gavnlige effekt på naturen. 

Honning smagningen blev, med den sædvanlige succes, afholdt i august, hos Anette og Ove 

Klauman i Nakke. Vi takker mange gange for gæstfriheden. Hvis der er nogle, der ønsker at 

afholde dette i år, er de velkomne til det, men det kan evt. tages op i aktivitetsudvalget, når 

dette er dannet. 

Vinteraktiviteterne i Højby skoles Sløjdlokale bestod som de fleste sæsoner i fremstilling af 

transportkassse, honningsæbe, karameller, bolsjer og vi fik klargjort vores rammer til den nye 

sæson. En julefrokost og afslutnings middag blev det også til. Endnu engang fik vi ikke lavet alt 



vi havde tænkt os, så vi har allerede nogle opgaver til næste vinter, men andre forslag er stadigt 

velkomne. 

Der var også et arrangement på Anneberg ved juletid som der var flere, der deltog i. 

Igen i år, i slutningen af februar, blev der afholdt fællesmøde i Svebølle af Nordvestsjællands 

biavlerforening. Her var vi (OBF) og Holbæk BF inviteret til at deltage. Det var igen en 

interessant dag, med foredrag af en dronningeavler, Helle Theodorasen og en biavler, Erling 

Atzen fra Rømø, der har flere end 100 bifamilier og fuldtids job. 

For at øge kendskabet til og samarbejdet med vores naboforeninger, har vi aftalt møder med 

hhv. Nordvestsjællands- og Holbæk biavlerforeninger, hvor vi besøger hinandens bigårde, på en 

mødeaften. 22. maj får vi besøg fra NVBF og 3. juni besøger vi HBF. Næste år vil det så blive 

omvendt. 

Til sidst vil jeg takke alle der har ydet en indsats i foreningen, igennem hele året, det er kun et 

lille udsnit af aktiviteterne fra året, der er gået, jeg har nævnt her. Vi vil ikke kunne overleve 

uden denne hjælp. Som i dag hvor vi skal have ordnet lidt af hvert. 


