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Global opvarmning, klimaforandringer, biernes fødegrundlag, Honningbier som husdyr, det kan være svært
at finde hoved og hale i de mange resultater og fakta der vælter ud af de forskellige medier, så er det
heldigt at kende en bi. Disse har om end nogen evnen til at aflæse forandringer og ikke mindst tilpasse sig
disse, her tror jeg på at menneskeheden kan lære noget om forandringer. Der er da også talrige beretninger
om at forskere benytter biernes adfærd som indikator på Menneskets indgriben i naturens livscyklus.
Ude på stadevej 48 her i Brønderslev er alt ved det gamle eller er det? Vi har forsøgt på det men som altid
har vejret spilet den afgørende rolle i dette Bi år. OG biavlerne det er os vi har måttet tilpasse os, og har
hver vores mening om dette. Men bierne de gør som de plejer de aflæser vejret og gør som de altid har
gjort. Og det har givet honning YES!!!
Vi har startet med begynderkursus, Standerhejsning og vores sædvanlige klubaftner, det er krumtappen i
vores forening, vi har oplevet den sædvanlige, begynder interesse som hidtil, stort fremmøde og næsen
ned i staderne, Anders har igen været rorgænger i bierne Erik i materielhuset og ved kaffekanden og især
omkring slyngen det er der styr på. Der har været om larvning, etablering at småfamilier, indvintring og ikke
mindst Varroa bekæmpelse. Og alt dette plus meget mere har vi gjort i fællesskab. Så alt er ved det gamle,
er der slet ikke sket noget nyt i dette år, Stagnation er tilbagegang!!!!!!
Kan vi lære bierne at flyve sidelæns? I foråret deltog jeg i DBF’s Generalforsamling og her blev Jens valg for
en ny 2-årig periode og vi fik en ny landsformand Arne, den afgående ønskede ikke at fortsætte, det går
rigtig godt i Danmarks Biavlerforening så det ønsker jeg den nye formand kan være med til at viderefører,
sammen med Rune & co. Så valgte man at fastholde kontingentet det bliver nok ikke ved med at gå!!!! Der
kommer mange tiltag fra deres side så mon ikke vi skal følge med prisudviklingen.
Bestyrelsen har i dette år været inde og vende omkring honning salg almen vedligeholdelse af klubhus, og
de generelle tiltag der er omkring biavl, det er sådan at der også her har været travlhed hos de enkelte og
det må der også udvises respekt for, men vi har i år valgt at sælge vores honning på store spande, da der er
dalende interesse for at sælge foreningens honning på markeder, jeg kunne tænke mig at vi fremover laver
en ny form for repræsentation af foreningen hvor det bliver den enkeltes honning der bliver solgt. Men det
er et emne der kan tages op hvis der er interesse.
Der bliver talt meget om uddannelse at biavlere altså videre udd. Og DBF har lavet et program i moduler,
for mig at se er der bare et problem penge da det er lagt ud til lokalforeningerne, men kan godt tænke mig
at høre hvad i mener om behovet? Det er højaktuelt da der er et møde i DBF i næstemåned hvor det er på
dagsordenen. Begynderkursus i 2019 skal planlægges og der er kommet nyt undervisningsmateriale men
det er den nye bestyrelse der må tage hånd om det, og der er uanede muligheder så det bliver sjovt endnu
en gang men der er dog ikke noget specielt om at ændre biernes adfærd HELDIGVIS.
Vi har af Ove Nellemand fået overdraget Vendsyssel etiketten således det er Bifv. Der nu har rettigheden til
denne og vi skal i det nye år have lagt en strategi for formidlingen og salg af denne.
Om lidt bliver der stille, fik du hørt din melodi? Hvis du ikke gjord det skal du bare møde op til det næste
møde i foreningen, for her er der aldrig stille, det summer altid og det er dejligt hurra for det, og hvad skal

der ske i det næste år? Der skal ske det vi ikke nåede sidste år plus alt det vi finder på i fremtiden og det er
altid spændende,
Der er lagt op til vintermøder foreningerne imellem så i kan lige nå at komme med input og det vil være
rigtig dejligt. Der kommer måske en mini konference i foråret, mjødkursus osv.
De sociale medier skal have et ordentligt boost foreningsmæssigt det er stort set kun Torsten der har lagt
noget op på Facebook og mange tak for det det må da lykkes på et tidspunkt!!!!

Generelt har det været et rigtigt godt år og i skal alle have mange tak for at have bidraget med det for vi
skaber jo selv vores rammer.

