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Sommer program 2016 

Skolebigården ligger på Agerbæksvej 14 i Risskov bag 
ved Jordbrugets Uddannelsescenters laboratorium. 

 
Vi mødes hver mandag aften kl. 19.00 – ca. 21.30. 

fra mandag 25. april til mandag 12. September 2016. 
(OBS! undtagen 2. pinsedag den 16. maj 2016) 

Mandagsmøderne begynder med en drøftelse af hvad 
der sker i bifamilierne netop nu og hvad de aktuelle 

opgaver er. Vi får snakket om vores egne bier 
derhjemme og hvis der er nogle oplevelser man ikke 

rigtig forstår, prøver vi at løse problemet. 
 

”Den bivenlige have” og bierne i både ’Nybegynder 
afdelingen’ og ’Eksperimentariet’ skal derefter passes - 
og så er der tid til at hygge og måske høre et foredrag… 

 
Et par gange vil vi forsøge at bistå med brug af det 

Centrale Bigårdsregister. 

www.aarhusbiavl.dk 
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Mandag 
Sommerplan for 

Medlemsmøderne: 

25. april 
Vurdering af familiernes størrelse, deres foder tilstand 

samt kontrol af dronetavler. 
Hjælp med det central bigårdsregister 

2. maj 

Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler. 

Bagefter er der ”BAGAGERUMSUDSALG” 
Tag dit ’overskudsudstyr’ med og gør en god handel - eller 

bytte - nybegynderne leder efter godt brugt udstyr. 

9.maj 

Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler. 

Nyt fra Bi-konferencen 2016  
(Ved Heidi Flagal og Thomas Thyregod) 

16. maj OBS! INGEN MEDLEMSMØDE- 2.pinsedag 
 

 
23.maj 

 
Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler. 

30. maj 
Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler. 

Års honningvindere fortæller om deres honninger 

6. juni 
Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler. 

Omlavring   
 

 Åben slyngedag 
Søndag d. 12.juni – kl. 12-16 

13. juni 

Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler. 

Resten af honningen fra Åben Slyngedag 
slynges og der skal ryddes op. 



 
Honning & Jordbær dag 

(landsdækkende) Lørdag d.18. juni 2016 

 
20. juni 

Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler. 

Pakning af kielerkasser 

 
27. juni Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler. 

Orientering om observationsbigård. 

4.juli 
Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler. 

Der skal laves vinterleje 
Kontrol af Kielerkasser 

11. juli 
Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler. 

Kontrollere om der er Dronningceller over gitteret 
Kontrol af Kielerkasser 

18. juli Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler 

25. juli 
Besøg i Den gamle By 

Mødes ved indgangen til Den gamle By 

1.aug. 

Ugentligt eftersyn  
Jens Rasmussen fortæller om hans metode til 

indvintring 
Du kan bestille myresyre (85 %) til afhentning den 8. august hvis 

du sender en mail med hvor mange familier du skal behandle 

senest mandag d.1. aug til kasserer@aarhusbiavl.dk 

8. aug. 
OBS! Fra 
kl.18.00 

Ugentligt eftersyn og den første vinterfodring. 
Den sidste honning skal tages fra og slynges  
De brugte rammer pakkes til omsmeltning. 

Oprydning og vask af materiel klar til vinteren. 
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15. aug. 
Ugentligt eftersyn.  

Første behandling for Varroa - 
Samt udlevering af Myresyre til dem der har bestilt 

22. aug. 
Ugentligt eftersyn. 

Fodring for anden gang. 
Erfaringer & smagsprøver af årets mjødproduktion 

29. aug. 
Ugentligt eftersyn. 

Varroa Behandling for anden gang. 

5. sep. OBS! Ingen medlemsmøde 

12. sept. 
Ugentligt eftersyn, vurdering af foderstand. 

Sidste mødeaften indtil den 20. november 

Søndag 

20 

november 
Kl.10-11.00 

Demonstration af oxalsyre behandling.  
Du kan bestille gratis friskblandet oxalsyre til afhentning den 
dag hvis du sender en mail med hvor mange familier du skal 

behandle senest mandag d.14. november til 

kasserer@aarhusbiavl.dk  

 

 
 
 
 
 

Nu hvor indhegningen af bigården er afsluttet kan vi i år runde vores ”bivenlige 
have” af med at anlægge en urtehave med fortrinsvis 1 og 2 årige krydderurter. 

 Vi kan altid bruge flere hænder til ’Lugeholdet’ så hvis du kan give en hånd med 
fra tid til anden - så kontakt tovholderen Heidi Flagal på mobil 60 65 47 58 for 
nærmere oplysninger…. 



Afhentning af BISVÆRME & HVEPSEBO: Vi skal også i år have så mange 
som mulig til at hente bisværme. Des flere vi er, des lettere bliver det 
for alle parter. Det kan være vanskeligt at fjerne et hvepsebo, derfor er 
prisen mindst kr. 300,00. Hvis du er interesseret i at komme på listen 
over dem der kan hjælpe som sendes til Politi & Falck og ligger på vores 
hjemmeside, kan du enten sende en SMS besked til Søren Bendixen - 
mobil 29 62 30 32 eller mail til formand@aarhusbiavl.dk  

 
Bestyrelsen 2016-17 

 

 

Søren Bendixen (formand) 

Holme Parkvej 174 

 8270 Højbjerg 

Tlf.: 29 62 30 32  

formand@aarhusbiavl.dk   

 

Jens Kristensen 

Hindhøjen 88 

8382 Hinnerup 

Tlf.: 40 71 67 83 

jens.kristensen@oncable.dk 

 

 Sebastian Halskov Stevnsner 

B. S. Ingenannsvej 6 

8230 Åbyhøj 

sebastianhalskov@gmail.com 

 
 

 

Thomas Thyregod 

Kastrup Skovvej 3b 

8530 Hjortshøj 

61 77 81 05 

bi@tiwaz.dk 

 

 

Susanne Møller (kasserer) 

Resdal Bakke 12 

8600 Silkeborg 

Tlf.: 30 29 86 85 

sum@resdalbakke12.dk 

 

Eigil Petersen (suppleant) 

Risdalsvej 31 

8260 Viby J 

Tlf.: 28 73 81 79 

epedersen@stofanet.dk 
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