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Bestyrelsens beretning 

 

Året 2019 

VBF har ca. 75 medlemmer (samt nogle ægtefæller/samlevere). Det er ca. samme antal som 

sidste år på samme tid, men dækker over 8-10 indmeldinger og et tilsvarende antal 

udmeldinger/manglende betaling af kontingent. Medlemmerne bor spredt over en stor del 

af vestfyn – ikke bare i Assens og Middelfart kommuner, men også nabokommunerne. 

Vi diskuterer med mellemrum hvordan vi fastholder medlemmer og deres interesse for 

biavl. Da der kan være mange grunde til at stoppe som biavler, er det ikke altid nemt at vide, 

hvorfor nogen holder op, men vi tror ikke det skyldes utilfredshed med foreningen. Vi 

tilbyder nye biavlere en mentor-ordning, og det er der efterhånden nogle stykker, der 

benytter sig af.  

Vi har ikke ressourcer til et egentligt kursus for fortsættere, men vi vil satse mere på 

”temamøder og -ture”, hvor vi sætter fokus på konkrete emner. Her vil vi meget gerne have 

Jeres input. 

Foreningens honning. Der var en god høst i 2019, men takket være medlemmers køb til 

videresalg og Nørregaards forbrug er det gået OK med afsætningen. 

Vi var værter for et podekursus i april og desuden for et vintermøde med Ivan Nielsen 

Vi havde i august en tur til Skovsgaarde Biavl hvor Peter Lundager fortalte om sin 

virksomhed med bestøvning og salg af honning. 

Vi var med på Nørregaards Økologiske Høstmarked i september, hvor vi også havde en lille 

bod med salg af foreningens honning og hvor vi viste Gerts obsrevationsstade frem.  

Vi har haft en tur til Langeskov Planteskole – sammen med de øvrige fynske foreninger. 

I oktober havde vi en lille stand på æblefestivalen i Assens, her var Sven Erik med. Vi fik solgt 

lidt honning og forsøgte at hverve nye medlemmer.  

Vi deltager fortsat i de fælles vintermøder for biavlerforeningerne på den nordlige halvdel af 

Fyn og vi er også med på Det Fynske Dyrskue. Der var godt besøgt på fællesstanden og der 

blev solgt en hel del honning mv. God reklame for foreningerne.  

Desuden er vi med til at arrangere Trekantens Biavlskonference i Middelfart – der var i 2019 

ca. 60 deltagere. 

Vi opfordrer til at I deltager i møderne – det er som regel både hyggeligt og lærerigt. 



Markedsføringen af foreningen og biavlen foregår især på hjemmesiden og lidt på Facebook. 

Der er blevet sendt nyhedsmails ud til medlemmerne, vi håber at de kan virke inspirerende 

og modtager gerne input. 

Vi har et enkelt medlem på kursus i bisygdomme i vinter – men vi opfordrer til at 

interesserede deltager, når det udbydes. Foreningen betaler gebyret, og derefter har man 

mulighed for at blive kyndig biavler. 

Vi har deltaget i generalforsamling samt andre møder om biavl i Danmarks Biavlerforening. 

DBF er efterhånden ved at være færdige med et samlet uddannelsesprogram, som skal 

dække hele biavlen og udarbejder løbende diverse materialer og temahæfter.   

Bjarne, Gert, Jørgen og Ole har deltaget i opfølgende møder vedr. kurser mv.  

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt fem møder og haft følgende arbejdsdeling: 

 

Bjarne: Kasserer, medlemskartotek, begynderkursus 

Gert: Skolebigård 

Henrik: Skolebigård 

Jens: Næstformand 

Jørgen: Begynderkursus, diverse opgaver 

Ole: PR, Danmarks Biavlerforening, Assens Kommune, diverse koordinering 

Tak til for en aktiv deltagelse i foreningens arbejde i 2019 – særlig tak til bestyrelsen for godt 

samarbejde. 


