
Velkommen til sæsonen 2013
Biavlerforeningerne på den nordlige halvdel af Fyn byder igen velkommen 
til en ny vinter med fællesmøder for alle interesserede.

Alle arrangementerne koster mindre end et glas honning – kun 35,- kr. pr. 
person eksklusiv forplejning. Alle møder slutter senest klokken 22.00, og 
tilmelding er ikke nødvendig.

Vi må naturligvis tage forbehold for ændringer af programmet.

Ernst Harder – DBF nu og fremover

Onsdag den 16. januar klokken 19:00, Søndersø

Ernst Harder kommer til Fyn for at 
fortælle om sit arbejde som formand 
for flere end 4.500 biavlere i Dan-
mark. Vilkårene for DBF ændres 
radikalt i disse år. Hvilke konse-
kvenser har det haft, og hvordan vil 
det påvirke den kommende 
foreningsstruktur?

Foreningens bestyrelse har i det 
seneste år ændret arbejdsform. 
Bestyrelsens udvalg står nu for en 
væsentlig del af arbejdsopgaverne i 
DBF. Kan vi fortsætte denne udvik-
ling, eller skal der etableres en helt 
ny foreningsstruktur?

Hvilke forventninger har medlem-
merne til foreningen og til bestyrel-
sen? Hvordan kan bestyrelsen leve 
op til medlemmernes ønsker og 

krav? Hvordan udnytter vi hinandens kompetencer bedst muligt? Ernst 
Harder glæder sig meget til at få en dialog med mødedeltagerne.

Sted: Søndersø Produktionsskole, Odensevej 55, Søndersø.

Selleberg – Sødkirsebær, avl og produkter

Onsdag den 6. februar klokken 19.00, Selleberg, Marslev

Vi er inviteret til at besøge Herregården Selleberg, 
som har valgt at satse på avl af sødkirsebær og 
produktion af kirsebærdelikatesser.

Søren Hvenegaard Lassen vil selv fortælle om 
herregården, om avlen af sødkirsebær, om deres 
mange produkter baseret på søde kirsebær og 
afsætningen af dem. Desuden skal vi se nogle af 
produktionsfaciliteterne - og et par smagsprøver 
skulle også kunne blive til.

Sted: Selleberg, Kertemindevejen 23, Marslev

Jørgen Bang – Lav den rigtige 
bifamilie

Onsdag den 6. marts klokken 19.00, Nyborg

Det er lykkedes at overtale bimester Jørgen Bang til at komme og dele ud 
af sin store viden om bier.

Vi har talt en del om hvordan man sikrer sig sunde familier, der henter 
masser af honning. Og her er det væsentligt med unge dronninger, så 
Jørgen Bang vil lære os, hvordan man som uerfaren biavler med enkle 
midler kan sikre sig unge dronninger og en bestand af reservefamilier.

Jørgen Bang bor på Thurø, - har 4½ ha med blommer og 3 ha med ribs - er 
driftsleder af skovdistriktet på Thurø - 6 løvskove på i alt godt 100 ha - 
hvor der de senere år er indplantet en del bitræer som naur, ahorn og lind, 
er formand for Svendborg og Omegns Biavlerforening, har tidligere været 
i hovedbestyrelsen for DBF i mange år, har hjulpet Eigil Holm med udar-
bejdelsen af ”Lærebog i Biavl” o.s.v., så I kan godt glæde jer til en 
udbytterig aften.

Sted: Frisengården, Sylleskovvej 13, 5853 Nyborg
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Per Kryger – Det centrale bigårdsregister

Tirsdag den 9. april klokken 19.00, Gummerup

”Det Centrale BigårdsRegister (CBR) er udviklet som led i arbejdet med at 
overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos 
honningbier. 

I CBR har du har mulighed at bidrage til at beskytte honningbierne i 
Danmark. Det gør du ved at indtaste, hvem du er og markere dine bigårde 
på et landkort. Så kan CBR give dig og andre biavlere besked, når eller 
hvis der findes alvorlige skadedyr eller sygdomme hos honningbier.

Alle biavlere kan kun se sine egne oplysninger.

Ud over CBR's fordele i forbindelse med sygdomsbekæmpelse er der også 
andre fordele ved at registrere bigårde i CBR. I forbindelse med flytning, 
salg og køb af bifamilier, forenkler CBR bestilling af syn, og gør det 
muligt at udstede elektroniske sundhedsattester.”

Sådan står der på hjemmesiden; men er det rigtigt? Vi har bedt Per Kryger 
om at fortælle om CBR og det seneste nye indenfor bisygdomme. Per 
Kryger er seniorforsker ved Århus Universitet og forsker i bisygdomme.

Sted: Vestfyns Hjemstavnsgård, Klaregade 23, Gummerup.

John Juul Henriksen – Åløkkestedet

Tirsdag den 30. april klokken 19.00, Davinde

Sekretariatsleder John Juul Henriksen vil fortælle om Naturskolen 
Åløkkestedet. Vi skal høre lidt om stedets historie, ejerskabet og de 
funktioner, der er tilknyttet det.

Hvad er egentlig en Naturskole?  Hvem er det, der bruger Åløkkestedet, 
hvad bruger de det til, og hvilken hjælp kan man få fra personer, som er 
tilknyttet det.

Mon ikke også vi kan komme ind på de fremtidsplaner, som findes?

Sted: Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20, Hudevad, Årslev

Fællesmøder
for

Biavlere

Vinteren 2013

Arrangeret af:

De fynske Bivenner Odense
Nordfyns Biavlerforening
Vestfyns Biavlerforening

Vindinge Herreds Biavlerforening
Østfyns Biavlerforening
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