Beretning ØBF 2017
Medlemssituationen.
I ØBF har vi 1. november 66 aktive medlemmer 6 støttemedlemmer. Sammenlignet med sidste år er
der indmeldt 9 nye medlemmer og 4 gået ud samt 2 støttemedlemmer færre.
Danmarks Biavlerforening har i dag 5.878 medlemmer. En stigning på 3%. Man konstaterer en svag
stagnering i medlemstallet, hvorfor man frem over vil fokusere mere på fastholdelse og udvikling i
lokalforeningerne.
Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen 2016 konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:

Åse Dunsmose Nielsen

Næstformand:

Carsten Greve

Kasserer:

Claus Leifermann

Sekretær:

Karsten Jensen

Skolegårdsbestyrer: Børge Johansen
Lars Wilhelmsen blev valgt som suppleant og har deltaget i arbejdet på lige fod med resten af
bestyrelsen.
I årets løb har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Endvidere har vi deltaget i planlægningsmøder
ang. deltagelse på Dyrskuet sammen med 5 andre fynske foreninger.
Der er blevet afholdt planlægningsmøde for Vinterarrangementer med repræsentanter fra
Vindinge Herreds Biavlerforening, Nordfyns Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening og Østfyns
Biavlerforening.
Næstformand el. formand el. begge har deltaget i DBFs formandsmøder i marts og november.
Biåret.
Vintertabet var på landsplan i år højere end det plejer. For fjerde år i træk har der været en stigning i
antallet af døde bifamilier ved udvintringen. I år har vi været oppe på et vintertab på 19,6%. Noget
højere end gennemsnittet for de sidste 30 år, som har været 11,9%
Sommeren 2017 var som året før elendigt for såvel biavlere som dronningeavlere. Trods det
har en del biavlere haft en forholdsvis god høst.
For dronningeavlere af den gule bi har der i år været vanskeligheder, idet parringsstationen på Bogø
var midlertidig lukket, og avlerne var selv nødt til at køre til Thisted med dronningerne. En ikke
holdbar løsning. Dog er der nu mulighed for at stationen på Bogø åbner igen i 2018.
Danmarks Biavlerforening
2017 blev året, hvor der i DK nu kan produceres økologisk honning. 1 marts 2017 kom cirkulæret
for økologisk honning og i DK er der dags dato 14 økologiske biavlere.
Pilotprojektet, Biernes Fødegrundlag, som har løbet 2016 og 17 bl.a. på Ørnfeld Gods er nu
afsluttet. Nye lovtiltag og fokus på biernes fødegrundlag har bl.a. bevirket at landbruget er blevet
mere interesseret i udlægning af blomsterbrak og etablering af insektvolde. Arealet med
blomsterbrak er således blevet fordoblet fra 2016 til 2017. til 1.288 hektar. Blomsterbrak er osse

blevet registreret i Kerteminde kommne. En glædelig nyhed for os biavlere. Dog det kunne sagtens
være mere.

Årets Gang .
Vinteraktiviteter
Årets Bedste Honning.
Kåringen fandt sted umiddelbart efter generalforsamlingen og blev vundet af Asta Petersen,
Hundslevvej 103. 5300 Kerteminde.
Bisløjd
Vinteren igennem bliver der afholdt bisløjd i Munkebo Kulturhus. Her laves alt fra rammer, bunde,
bitømmer, honningtyve o.a. I år har foreningen fået et loddeapperat som gave, så nu kan der osse
sættes voks i rammer til bisløjd. Forme til bivokslys kan lånes.
Vintermøder.
Vi har tradition for at planlægge fællesarrangementer med de andre biavlerforeninger på den
nordlige del af Fyn. I år var der planlagt 5 arrangementer. Vores eget arrangement var med
Havearkitekt og biavler Laila Sølager,” Indret haven til flittige bier og travle mennesker”. Det var
godt besøgt, ca 65 deltagere.
Sommeraktiviteter.
Skolebigården
I foråret udvintrede vi 4 familier. Skolebigården bliver passet trygt og sikkert af Børge. Den er vel
besøgt af såvel nye som ældre biavlere. Folk giver gerne en hånd og et råd med, og der er altid
hyggeligt i Skolebigården.
Honningehøsten har ikke været så stor i år, 49 kg.
Der er blevet indvintret 5 familier i år.
Vi har i foreningen stadig fælles indkøb af glas og foder. Ligesom vi har fælles rammevask. Alt
sammen hos Claus Bengtson, Honninggården, hvorved vi opnår gode rabatter til såvel foreningen
som til medlemmerne.
Begynderkurset.
Til ”Biavl for begyndere” var der i år tilmeldt 13. En dejlig forårsdag, hvor vi mødtes traditionen tro
i Børges garage med kaffe og boller. Allan Ydo fortalte om hvordan man starter som biavler og
hvad man skal være opmærksom på.
Den praktiske undervisning har foregået i skolebigården og været præget af et godt stabilt
fremmøde og stor spørgelyst.
For deltagelse i ” Biavl for Begyndere” har vi opkrævet 100kr.
Ud af de 13 har 7 indløst medlemskab i DBFi 2017
Forårsmøde
Vores forårsmøde først i maj blev i år hos Ole Ullsoe, hvor Hans Peder og Holger havde arrangeret
podekursus for os. Det fandt sted i nogle utrolig dejlige omgivelser. Vi gik en tur i plantagen med

podespanden og fik vist hvordan man gør. Vi kunne hver især gå hjem med vores egne nypodede
æbletræer. Fantastisk. Vi var 14 fremmødte.

Arbejdsdag i Skolebigården og Slyngrummet.
Lørdag den 6. maj havde vi arbejdsdag i Skolebigården og Slyngrummet.
I Skolebigården blev der malet udvendig og ryddet op, imens der skulle gøres hovedrent og kalkes i
Slyngrummet.
Udover bestyrelsen var der 4 fremmødte, så der skulle hænges i. Vi sluttede med fælles
madpakkespisning i Skolebigården.
Slyngrummet.
Vores slyngrum er vel besøgt af både nye og gamle medlemmer. Vi har for tiden 2 slynger, ligesom
pressen er ved at blive en succes. Den kan sammen med en højtryksspuler lånes med hjem. En
ordning folk er glade for. Tommy er altid imødekommende og hjælper gerne de nye i gang og med
de småproblemer, der opstår undervejs.

Omlarvedag.
Traditionen tro mødtes vi til fælles omlarvedag på Grundlovsdagen. Det var pinsedag og vejret var
fint .Der var 18 fremmødte. Claus og Børge viste og fortalte om, hvordan vi kan omlarve og selv
lave dronninger. Vi omlarvede 12 kopper, hvoraf der kom 5 dronninger.
Markeder.
I år har vi været på 4 markeder i foreningsregi, Honning/Jordbærdag v. Brugsen, Det fynske
Dyrskue, Fjordens dag v. Boels Bro og Fødevaremessen, Spis, som var på Flakhaven. Dels solgte
vi foreningens honning og dels solgte medlemmerne deres egen honning. Det har været forskelligt.
Medlemmerne betaler 10 kr til foreningen pr glas, de sælger af egen honning. Ialt har vi haft en
samlet indtjening på honningsalg på 4.755 kr til foreningen. Alle er velkommen til at komme med
ud at sælge honning. Der bliver snakket biavl og det er tit hyggeligt og sjovt, men selvfølgelig osse
hårdt arbejde.
Mærkedag og Fremtiden
Den 29 juni havde ØBF jubilæum på Vejlevangen, hvor Børge havde passet Skolebigården i 15 år.
Dette valgte vi at fejre med en lille markering,Der var mødt mange op og det var hyggeligt, men
samtidig blev vi også klar over at ØBF´s kontrakt med Kerteminde Kommune udløber 31/12 2022.
Dette blev starten på en diskussion om fremtiden og skolebigården. Skal vi begynde at kigge efter et
egnet område til en ny skolebigård , skal vi blive og evt. leje et stykke jord o.s.v. En diskussion som
vi er begyndt at tage i foreningen.
Grønt Råd
Enar Zachoe Rath er vores repræsentant i Grønt Råd og i den forbindelse den person som står for
evt kontakt til Teknisk Forvaltning, når det drejer sig om en ny skolebigård, miljøtiltag for bierne

el.a.
I Grønt Råd har man i år dels påbegyndt udarbejdelse af en naturpolitik for kommunen
- Og dels arbejder man på at få kommunen til at stille krav om, at når de bortforpagter
landbrugsarealer, så skal de 5 % bruges til bi- og vildtbeplantning.
Kommunikation
Internt har vi Postlisten som et forum, hvor vi kan kommunikere elektronisk med hinanden.
Derudover har vi hjemmesiden Oestfyns Biavlerforening, som løbende bliver opdateret. Endvidere
bliver der ved årsskiftet udarbejdet en kalender for ØBF, som er med til at lægge en linje i
foreningsarbejdet. Opgaver som på bedste vis bliver varetaget af foreningens webmaster Ejnar
Zachoe Rath.
Kursus
For regnskabsåret 2016 har vi haft 3 ansøgninger på relevante kurser i biavlssammenhæng, men
som er afviklet i 2017
2 mdl. har deltaget i Grundkursus for biavlere på Dalum Landbrugsskole
1 mdl. har deltaget i Kursus for nyere biavlere i DBF.
Vi fordelte 2000 kr forholdsmæssigt imellem de 3 ansøgninger.
Tak.
Tak til alle som har givet en hjælpende hånd ved vores aktiviteter. Der er en meget stor
hjælpsomhed i foreningen, som er med til at få tingene til at glide og skabe en atmossfære af
åbenhed og opbakning over for såvel nye som ældre biavlere. Tak til webmasteren, Ejnar Zachoe
for hans stabile og vedholdende arbejde for at få kommunikationen til at fungere. Tak til Børge for
dit store arbejde i Skolebigården. Og tak til bestyrelsen for jeres store indsats for foreningen.
Fremtiden
I Østfyns Biavlerforening vil vi fortsat arbejde for biavlens fremme på Østfyn. Oplære nye biavlere
og inddrage dem i foreningsarbejdet. Vi ønsker fortsat at synliggøre vores forening i lokalområdet,
så folk får en forståelse for biavlens betydning i en miljømæssig sammenhæng. Tak.

