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Beretning. 

 

I skrivende stund siges det, at Corona er en saga blot. Det ved vores bier ikke noget 

om. Hvor er det dejligt, vi er tæt på normale tilstande, så vi også kan være sammen 

som en dag i dag. 

 Hvad begynderkursus angår. Vi startede ud i foråret med et eksperiment, nemlig et 

virtuelt kursus også kaldet Teams. Dette kunne kun lade sig gøre med hjælp fra 

Michael Mitcom. Vi var meget spændt på, om der overhovedet ville komme 

tilmeldinger, men der kom ca. 15. Det lykkedes os, at gennemføre alle 5 aftener, og 

efterfølgende har vi kun fået positive tilbagemeldinger.  

 Standerhejsning 10. april var særdeles godt besøgt. Med afstandskrav, sprit og en 

lille en til halsen, så var vi i gang. De fleste af os, ventede på at få det første stik, men 

biavlere er ukuelige og møder op. Der har været en særdeles god opbakning, og ikke 

mindst et godt humør blandt de fremmødte. Som sædvanligt, blev mange 

nybegyndere hurtigt en del af flokken.  Det er dejligt at opleve, og tak til jer alle for 

det.  Jeg tror jo på, det er kittet i vores lille forening.   

 Sommeren igennem har der været et meget fint fremmøde. Det er mit indtryk, at 

alle har bidraget til at hjælpe nybegynderne med alle de spørgsmål de nu har måttet 

have. Ikke mindst møderne på bænken har haft betydning, lystige løvn-historier og 

andre anekdoter fra biavlens verden er blevet fortalt - det er bare hyggeligt. 

 Så er der lige de der Langstroth kasser, jeg ved ikke lige hvad der er med dem, eller 

er det Flow-hive der ikke passer til gule bier? Eller måske skal vi høre mere efter, når 

der er forslag om, at afvikle et begynderkursus for øvede. Det bliver der fulgt op på, 

bierne er nemlig ligeglade med, hvad vi beslutter på et bestyrelsesmøde. 

 Hvis der er noget vi skal blive bedre til, er det orden i vores materiel-skur. 

Oprydning og rengøring af alt det, der er anvendt i sommerens løb. Måske skal vi 

lære af fordums tid og nedsætte et materieludvalg, forslag modtages. 

 Noget nyt vi som biavler skal forholde os til er, at alle der har bier skal registreres i 

CBR, det er ikke noget man selv vælger mere, det er blevet lov i Danmark. Vi holder 



alle husdyr og er omfatte af loven af husdyrhold. Denne lov trådte i kraft 21. april 

2021.  

 Jeg ved I alle følger med i hvad der sker i samfundet eller sådan da, og I er sikkert 

stødt på ordet Biodiversitet, og det kommer vi også til at forholde os til som 

biavlere. Men fra mig skal det lyde ro på. Nogle har fundet på, at vores bier er skyld i 

at alle andre bier dør af sult fordi vores bier tager alt føde fra dem, men i min optik, 

er der ikke evidens for den påstand, min opfattelse er, at der er politiske stemmer i 

en sådan påstand, eller en måde at få opmærksomhed på. Da jeg var i lære som 

gartner handlede det om bedre arealudnyttelse, bekæmpelse af skadedyr og 

udvikling af friske og salgbare fødevare, og for mig at se, er det man vil, at rulle det 

til bage til dengang. Vi skal ikke tilbage men fremad på en bæredygtig måde. Den 

kamp, skal vi ikke kæmpe som hobby-biavlere alene, vi har kun ca. 100.000 bistader 

i Danmark. 

 Foreningens fremtid er det vigtigste. Den har sine rødder i, at have sine fødder godt 

placeret i den jyske muld, tage sig godt af nye medlemmer, behandle hinanden godt 

og udvise respekt for hinanden i enhver henseende, så når vi længst og har det 

sjovest. Det er netop det vi i Biavlerforeningen Vendsyssel er gode til.  

 Jeg glæder mig til endnu et godt bi-år i foreningen, uanset om det bliver som 

formand eller ej, men når jeg tænker på fremtiden, er tiden måske kommet til at I 

begynder at tænke på, om det ikke snart er tiden I skal have en ny formand. En 

formand der måske kunne sætte en anden dagsorden, eller bringe noget nyt ind, 

hun vil måske kunne skabe en helt anden type bistader, retning, eller humor ind i 

foreningen, det kunne være sjovt. 

 Jeg vil gerne sige jer alle tak for et formidabelt fremmøde i år og i aften. Et godt 

sammenhold i foreningen. Tak til en god bestyrelse for jeres arbejde og gør jer klar 

til et godt nyt bi år i 2022. 

Tak for ordet. 

Jan Bønlykke Sørensen 

 

 


