
Beretning OBF sæsonen 2015 – 2016. 

 

Vores tredje sæson, her på Anneberg, begyndte, som de foregående år, med arbejdsdagen 

efter generalforsamlingen, hvor vi fik ryddet foran bistaderne og ordnet i klubhus og vasket 

materiel. Der havde været besøg af rotter i klubhuset, i løbet af vinteren, så der var nogle 

medlemmer, der lagde et stort arbejde i at få ryddet op og gjort rent efter dette. 

Vejret var ikke rigtigt med os i sæsonen og det påvirkede vores udbytte af honning markant, 

men det er jo det der sker. Vores mødedage på onsdage, fungerede godt, så det fortsætter 

vi med i år. Det er stadig samtidigt med begynderholdet og jeg håber at dette giver noget til 

alle parter. 

Begynder kurset var igen stort og der var 8 nye biavlere, der gennemførte dette kursus, med 

sædvanlig kyndig vejledning fra Susanne og Hans, som vi er mange, der er glade for. De 

afholder endnu et kursus i år, det ser dog ud til at interessen for biavl er faldet og der er god 

plads på holdet. 

Igen havde vi besøg af nogle skolebørn, som fik hørt lidt om bier og set hvordan en bifamilie 

er bygget op. Også her stillede flere medlemmer op for at give de besøgende en god 

oplevelse og dele ud af deres viden. 

Honning smagningen blev, med igen med succes, afholdt i august. Som noget nyt, var vi 

denne gang hos Erik Skoven og hustru, ved Grønlandshuse. Vi takker mange gange for 

gæstfriheden.  

I slutningen af oktober, var jeg til formandsmøde på Fyn, hvor vi hørte om Varoa strategi og 

fik en demonstrations kasse, til undervisningsbrug. Der arbejdes på en fornyelse af 

materialet for Varoa bekæmpelse. Der blev også talt om DBFs strategi for fremtiden og 150 

års jubilæet i Ringe, på Fyn, 2. – 3. juli, der var dog ingen konkrete planer på daværende 

tidspunkt. 

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

honningsæbe, karameller, bolsjer, sennep og vi fik klargjort vores rammer til den nye sæson. 

Vi fik også lavet nogle bitømmere. En julefrokost og afslutnings middag blev det også til. Den 

sidste aften i Sløjdlokalet, blev dog ikke en positiv en af slagsen, da Kaj Lauersen faldt om og 

desværre døde han, trods forsøg på genoplivning. Han var et aktiv for foreningen og er 

savnet. 

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

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

var igen en interessant dag, med foredrag af Flemming Vejsnæs fra DBF med nyt fra ind- og 

udland og Lars og Sofuz, det er dem, der har været forfattere til månedens arbejde i 

bibladet, som fortalte om deres passion for biavl og deltagelse i internationale honning 

smagninger mm. 



For at øge kendskabet til og samarbejdet med vores naboforeninger, havde vi som noget 

nyt, besøg fra Holbæk BF og vi besøgte Nordvestsjællands BF, hvor vi ser hinandens bigårde, 

på en mødeaften. Da der var rimelig interesse for disse besøg, har vi igen i år aftalt møder 

med begge foreninger, 8. juni får vi besøg fra NVBF og 20. juni besøger vi HOB. 

Som omtalt på generalforsamlingen sidste år, har vi oprettet nogle udvalg. Vi har kun lige 

fået sat projektet i gang, men forventer at udvalgene kommer op og køre inden længe. 

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. 


