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Efter en lidt atypisk vinter ser det endelig ud til at bli-

ve forår. Vi har allerede haft enkelte gode dage, hvor 

bierne har været ude for at tømme tarmen samt samle 

årets første pollen. Af de tretten indvintrede familier 

i skolebigården har alle overlevet indtil nu - tre har dog 

fået en ekstra lille madpakke. Håber dine familier har 

overlevet på bedste vis. Jeg har dog allerede hørt om 

døde familier, men ved at spørge lidt ind har det ofte 

vist sig, at man har været ”lidt sløsede” med varroabe-

handlingen eller måske ikke helt haft styr på fodringen. 

Efter sidste års generalforsamling og senere konstitu-

ering ser bestyrelsen således ud: 

 
Formand: Leif Mortensen  Tranekærvej 88 9490   96965082 leifmortensenprivat@gmail.com 

Næstform.and og sekretær 

  Bendt Jørgensen  Lyngevej 30  7741  20415480 bendt@altiboxmail.dk 

Kasserer Peter Nielsen  Oddevej 67  9690  20235350 peter@kyllingfarm.dk 

Best. med. Wenche T. Korgaard Holmsøvej 24 9690  40700744 w.totland@live.dk 

Best med. Jess M. Nielsen  Ahornvej 5  9450  22232155 jmh@falck.dk 

 

 

Skolebigården 

Vi medsender et foreløbigt program for sommerens aktivite-

ter i skolebigården med start tirsdag den 17. april (bilag). 

Der er endnu ikke sat navne på undervisere og ”bikiggere”. En 

del har meldt sig, men skulle du have mod på og lyst til at ta-

ge en aften eller flere er du velkommen til at kontakte 

Bendt.  

Kunne du have mod på, at vi en aften i løbet af sæsonen kom-

mer på et uformelt besøg i din bigård er du meget velkom-

men til at give et praj. 

Der har desværre meldt sig meget få begyndere i år, så hvis 

du har kendskab til nogen, som pusler lidt med bier eller har 

tanker derom, kan du måske give dem det sidste skub til at 

starte. 

Vi vil i år tilstræbe at alle der er i tæt kontakt med bierne bærer bidragt og eventuelt hand-

sker. Du må godt benytte egen bidragt - nogenlunde ren, men kun foreningens handsker. Hvis vi 

har for lidt køber vi flere.  

Front af min bil den dag jeg i godt vejr opsatte solfanger i 

skolebigården - det summede godt nok noget om ørerne 

Bemærk at alle bærer bidragt - næsten 



Skurvogn/klubhus 

Solfanger monteret og vi er nu næsten 

klar til at male ind– og udvendig efter 

sammenbygningen og inden vi lægger 

nyt gulv - sparer afdækning. Der kræ-

ves lidt afvaskning og måske et par bu-

lerettelser. Derfor prøver vi med et 

par arbejdslørdage  
  

28. april og 5. maj kl. 9 - 14.  
 

hvor vi håber på et par hyggelige dage. 

Ud over klargøring til maling og selve 

malingen har vi brug for lidt udvendig 

oprydning og beskæring, evt. hjælp 

med fliselægning, oprydning/rengøring i materielrum og rengøring af materiel.  

Det vil være dejlig, hvis du kan medbringe relevant værktøj som malepensel/rulle, skovl o.l. 

Foreningen vil være vært ved kaffe/the med brød, pølser og brød samt forfriskninger i løbet 

af dagen. 

Tilmelding til arbejdsdage til Bendt for koordinering af opgaver/arbejdsredskaber. 

 

Husk  

 at få synet bier ved salg/køb og flytning. Søg 

efter kyndig biavler på www.biavl.dk eller på for-

eningens hjemmeside. 

 

 at vores biinspektør er 

  Frank Nielsen  

  Kragholmvej 40 9690 Fjerritslev  

  40621142 frank@jammerbugt-biavl.dk 

 

Nyttige hjemmesider -  

www.hanherredbiavl.dk  Foreningens hjemmeside - hvor du også kan     

      annoncere køb og salg af birelevante ting 

www.facebook.com/groups/699765583499492/ Foreningens facebookside 

www.biavl.dk    Danmarks Biavlerforening med et ”hav af nyttig information” 

www.bisygdomme.dk   Oversigt over biernes sygdomme/parasitter 

www.varroa.dk    Alt om varroa  

https://cbr.pdir.dk   Det centrale bigårdsregister 

http://lbst.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/biavl/#c14997   -  Her findes vejledninger i 

      massevis - bl.a. til Det centrale bigårdsregister 

 

 


