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Indledning
Så er endnu et år gået, og det har været et særdeles travlt år, som det vil fremgå af denne, min første, 
beretning som formand. I år har vi valgt at fejre Nordfyns Biavlerforenings 25 års jubilæum, og det er netop i
dag 25 år siden, at man på en general forsamling i Skovby-Otterup Biavlerforening besluttede at ændre navn 
til Nordfyns Biavlerforening.

Men først bevæger vi os uden for det nordfynske område for at kigge lidt på, hvad der er sket i Danmarks 
Biavlerforening.

Som mange sikkert kan huske havde DBF fået en ny direktør, der kort efter sin ansættelse blev sygemeldt. 
Det endte med, at han blev fyret og fratrådte pr. 31. december 2012. Da foreningen var uden leder, og den 
økonomiske situation dårlig, besluttede bestyrelsen at tage arbejdstøjet på for at foreningen kunne fastholde 
sit aktivitetsniveau. Desuden blev bestyrelsesmedlem Bente Gaarde Christensen konstitueret som daglig 
leder. Den 1/10 er Rune Havgaard Sørensen blevet ansat som sekretariatsleder. Rune har erfaring fra andre 
foreninger, bl.a. Danmarks Jægerforbund, hvor han ligeledes har været sekretariatschef. Han kan 
forhåbentlig være med til at få rettet op på økonomien i foreningen, hvilket der i høj grad er brug for. DBF 
kom godt nok ud af det sidste år med et overskud på 210.000 kr. men det skyldes udelukkende, at foreningen 
har fået en arv på 300.000 kr. Ellers var der igen blevet et underskud, denne gang på 90.000 kr. 

Danmarks Biavlerforening har også i det forgangne år fået ny formand. Kort efter, at Ernst Harder besøgte os
til et vintermøde i januar i år blev han alvorligt syg og trak sig som formand. Knud Graaskov blev 
konstitueret som formand, og på generalforsamlingen i marts blev han valgt som formand. 

Der har for nogle uger siden været formandsmøde for formændene fra alle lokalforeningerne, og det virker 
som om, at der nu er ved at komme ro på i foreningen, og at bestyrelsen igen kan blive normalt arbejdende.

Nordfyns Biavlerforening
Nordfyns Biavlerforening har igen haft et forrygende år med medlemsfremgang og mange aktiviteter, 
herunder også nye aktiviteter.

Medlemstallet er pr. 30. september på 137, fordelt med 111 såkaldt ”aktive” medlemmer, d.v.s. medlemmer, 
der er medlem af både Danmarks Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening og 26 medlemmer, der kun er
medlemmer af Nordfyns Biavlerforening. Det gør os til den største forening på Fyn og en af de største i 
Danmark.

Men det er jo ikke kun kvantiteten vi skal se på. Det vigtigste er kvaliteten af den forening vi har, og her kan 
jeg vist roligt sige, at vi ligger i top. 

Vi rider på en bølge, hvor interessen for bier, biavl er stigende, og tilgangen til mange biavlerforeninger 
derfor er stigende. Men det er ikke nok. Jeg hører også, bl.a. fra nybegyndere, at vores forening har et godt 
ry. Derfor vælger nogle at være medlem af NBF, selv om de ikke er bor inden for foreningens normale 
pastorat. Det er vi selvfølgelig være glade og stolte over.

Hvilke aktiviteter er det så der gøre Nordfyns Biavlerforening til en attraktiv og levende forening? Lad mig 
præsentere det forgange års aktiviteter:

I vinter havde vi som sædvanligt fælles vintermøder med de 4 andre biavlerforeninger i det område, der 
udgør det tidligere Odense Amt, nemlig Vestfyns Biavlerforening, Østfyns biavlerforening, Vindinge Herreds



Biavlerforening og De fynske Bivenner. Hver forening holder et møde, hvor de andre foreningers 
medlemmer er inviteret med. Mødeprogrammet tilrettelægges af de 5 foreningers formænd. 

I januar var NBF vært ved et møde, hvor vi havde foreningens daværende formand Ernst Harder som 
oplægsholder. Det var en god aften, hvor Ernst meget åbent fortalte om problemer i DBF. Desværre var der 
ikke så mange tilhørere. Det var der til gengæld til to af den andre møder, nemlig et møde med Jøgen Bang 
fra Svendborg og et arrangement på Selleberg. De to resterende møder var heller ikke så godt besøgte. 
Måske er det på tide at evaluere, om denne type af møder er det, der efterspørges af medlemmerne, eller der 
måske skal findes på andre aktiviteter i vintermånederne? Hvis der overhovedet skal være fælles møder? 

Det kommende vinterprogram er ikke klart endnu, men jeg kan oplyse, at NBF holder vintermøde, tirsdag 
den 28. januar, her i Søndersø med donningeavler Svend Sejr som oplægsholder.

Igen i år holdt vi de såkaldte småkurser. I år var det et cremekursus, som vi holdt for anden gang, og et 
ølbrygningskursus. Som noget nyt blev der afholdt bisnedkerens workshop en række lørdage eftermiddage 
vinteren over. Det er Willy Christensen, der har taget initiativ til workshoppen, og han har allieret sig med 
Bent snedker som underviser. Det har været en stor succes, og jeg har hørt, at deltagerne har hygget sig 
gevaldigt. Heldigvis har Willy lovet, at der kommer en workshop igen efter jul, men mere herom senere. Der 
vil også komme et par småkurser i vinter, men emnerne er endnu ikke fastlagt. Så har I ideer og ønsker, er I 
velkomne til at komme med dem. Jeg synes selv, at lørdag eftermiddag er et godt tidspunkt til den type 
arrangementer, men hvis nogen er uenige, må I gerne sige det.

I år har vi også afviklet et dronningeavlskursus med Helle Theodorsen som en meget kompetent underviser 
for de 9 deltagere. 

I foråret afviklede vi som sædvanligt et nybegynderkursus – denne gang med 19 deltagere. Som tidligere år 
blev undervisningen varetaget af kompetente folk, nemlig Lars Friis, Lars Fischer og Bent Povlsen. Det er 
fast praksis, at alle nybegyndere, der ønsker det, får en erfaren biavler som mentor, og vi tror det er en god 
måde at hjælpe nye biavlere i gang på. 

I år havde vi besluttet, efter nogen intern diskussion, at kurset skulle være gratis, men at kursisterne til 
gengæld skulle melde sig ind i Danmarks Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening. 

Der vil selvfølgelig også næste år blive arrangeret nybegynderkursus, og allerede nu har jeg modtaget en del 
tilmeldinger, så det tyder godt.

I maj begyndte vi rækken af sommermøder, som der i år var 4 af. Det første foregik på Hesbjerg, hos 
Edmund og Anette, og med månedens skribent, Karin Gutfeldt Jensen som oplægsholder. Det næste var hos 
Jakob Jensen med en veloplagt Jan Sæther som oplægsholder. Det 3. foregik hos Kjeld Hansen og bagefter 
var DBF’s nye formand Knud Graaskov inviteret til at være oplægsholder. Vi sluttede af med en Grand finale
på First Hotel Grand i Odense, hvor Solens Hjerte viste os deres bybiavl på hotellets tag, og Lars Físcher 
fortalte om biavlens helte. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle jer, der har været værter for sommermøderne og vist os jeres bier. 
Møderne var som sædvanlig meget velbesøgte, og det vidner om, at vi har et godt koncept, og at vi biavlere 
er interesserede i at mødes til en snak, se, hvordan vi hver især holder bier og høre, hvad andre uden for 
Nordfyn har at fortælle.

Som sædvanligt har vi også i sommer deltaget med en bod i en række arrangementer, hvor vi uddeler 
smagsprøver, viser bier frem og fortæller om bier og biavl. Der har været de sædvanlige, såsom Honning-
Jordbærdag på Torvet i Odense, Rosenfestivalen i Bogense, Blomsterfestivalen i Odense og Fjordens Dag i 
Klintebjerg.



I år har vi været med i et ekstra arrangement, nemlig Åbent Landbrug, som fandt sted på Enemærket mellem 
Odense og Otterup i midten af september. Et godt arrangement med mange besøgende, som vi også bør 
deltage i fremover.

Tak til de af foreningens medlemmer, der har ydet en frivillig indsats i disse arrangementer. Det kunne ikke 
lade sig gøre at deltage i så mange, hvis der ikke var medlemmer ud over bestyrelsen, der gav en hånd med. 
Efter min mening skal bestyrelsen sørge for organiseringen og være tovholder på arrangementerne, men det 
bør være medlemmerne, der aktivt deltager som frivillige medhjælpere.

Et nyt tiltag har været åben bigård/Biernes Dag. Det blev arrangeret med relativ kort varsel, men 8 
medlemmer bakkede op om arrangementet og åbnede deres bigård for interesserede en søndag eftermiddag i 
juni. Trods dårligt vejr kom der en del interesserede, og mon ikke, at det er en aktivitet, vi vil gentage næste 
år. Måske kunne ideen blive bredt ud til resten af landet, så bierne kunne få en dag, hvor de kom i fokus og vi
kunne hverve nye biavlere.

Endelig har vi i september haft en udstilling om biavl på Biblioteket i Søndersø. Udstillingen forløb over 14 
dage og lagde op til vores deltagelse med en bod på høstmarkedet i Søndersø. 

Vi har i år været begunstiget af en del omtale i de lokale medier. Åben bigård arrangementet blev nævnt og 
senest har vores jubilæum affødt nogle artikler i Fyns Stiftstidende og Nordfynsposten, bl.a. en stor artikel 
med Mads Harbo. 

Jeg vil også gerne lige nævne den sølvmedalje, som nogle af vores medlemmer, nemlig Antonia, Lars og 
Zofuz, fik for deres honning ved verdenskonferencen for biavlere, Apimondia, i Ukraine. Endnu engang 
tillykke. 

Til sidst kort om jubilæet. Vi har valgt at fejre 25 års jubilæet på forskellig vis: Den 19. oktober holdt vi en 
hyggeligt og veltilrettelagt jubilæumsfest på Ditlevsdal Bisonfarm, hvor vi var godt 50 deltagere. I går 
åbnede vi en udstilling om Biavl på Nordfyn på Biblioteket i Otterup. Udstillingen skal efter nytår videre til 
Søndersø Bibliotek, og i marts kommer den til Biblioteket i Bogense. Tredje og sidste initiativ i rækken er 
udgivelse af bogen ”Biavl på Nordfyn”, som I vil høre mere om senere i aften. Jeg vil gerne takke de, der har
ydet et stor indsat i forbindelse med jubilæumsaktiviteterne. Der har været brugt mange timer, og resultatet 
synes jeg, vi kan være tilfredse med. Men personligt er jeg nu glad for, at der er en del år, før der igen er 
jubilæum!

Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.


