.

Aktivitetskalender 2020
De ordinære mødeaftener vil ofte indledes med en kort samling (10-15 minutter) i Bi-lidt med
orientering om et aktuelt emne, evt. vha. video.
Januar
Tirsdag d. 21.01.

19.00-ca. 22

Foredrag og efterfølgende mjødbedømmelse. Nærmere
oplysning om foredragsholderen følger.
Medbring 1-2 forskellige slags mjød og deltag i bedømmelsen. Der er certifikat og en flaske vin til vinderen.

Februar
Lørdag d. 22.02

9.00-16.00

Odsherred, Holbæk og Nordvestsjællands Biavlerforeninger
afholder fællesmøde.
Det nærmere program for dagen vil blive udsendt til alle
medlemmer i god tid inden mødet. Det kan også ses i
Tidsskrift for Biavl nr. 1, 2020 og på biavl.dk i menuen til
venstre under <For medlemmer – Arrangementer> (i det nye
år).
Vi begynder dagen med fælles morgenbord, og efter
formiddagens foredrag serveres der en lækker frokostbuffet.
Tilmelding er nødvendig og sker ved indbetaling til
foreningens konto eller MobilePay .

Marts
Lørdag d. 07.03
Søndag d 08.03

10.009.30-15.30

Den årlige Biavlskonference i Middelfart. Se programmet i
Tidsskrift for Biavl nr. 11 2019 og på biavl.dk under <For
medlemmer – Biavlskonferencen>. I skal selv melde jer til
det der interesserer jer, men hvis I melder tilbage til os, vil
vi forsøge at arrangere fælleskørsel.

Lørdag d. 21.03.

10.00-12.30

Klargøring af materiel. De erfarne biavlere instruerer de nye,
og vi lærer hinanden lidt at kende.

April
Mandag d. 06.04

18.30

Orientering: Hvad skal vi kigge efter? Brug af stadekortet.
Første eftersyn, hvis vejret tillader det.

Onsdag d. 15.04

18.30

Orientering: Det Centrale BigårdsRegister. Hvordan
registrerer vi os på CBR? Eftersyn.

Fredag d. 24.04

18.30

Orientering: Nu er det snart tid til udvidelse. Eftersyn.

Maj
Lørdag d. 02.05

10.00

Orientering: Sådan laver du småfamilier. Eftersyn.

Søndag d. 10.05

10.00

Eftersyn. Efterfølgende er der marked hvor du kan sælge
det materiel du evt. har tilovers.
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Mandag d. 18.05

18.30

Eftersyn.

Tirsdag d. 26.05

18.30

Eftersyn. Efterfølgende afholder vi generalforsamling.
Foreningen er vært ved en let anretning. Alle medlemmer er
selvfølgelig velkomne til generalforsamlingen, men af
hensyn til forplejningen bedes I tilmelde jer aftenen.

Juni
Onsdag d. 03.06

19.00 Obs!

Orientering: Sådan behandler du din honning. Eftersyn og
påsætning af bitømmere. Rengøring af slyngerum.

Fredag d. 05.06

19.00

Høst af honning.

Lørdag d. 06.06

07.00

Slyngning og salg af nyslynget honning. Vi hygger os med
fælles morgenbord.

Torsdag d. 11.06

19.00

Orientering: Hvad er varroamiden for en størrelse, og
hvordan bekæmper vi den? Isætning af indskudsbakker til
tælling af spontant midenedfald. Eftersyn.

Fredag d. 19.06

19.00

Orientering: Hvordan høster man bier til parringskassetten,
og hvordan sætter man den uparrede dronning eller
dronningecellen til? Og hvordan laver man dronninger?
Eftersyn og tælling af spontant midenedfald.

Lørdag d. 27.06

10.00

Orientering: Etablering af vinterleje. Eftersyn.

Juli
Mandag d. 06.07.

19.00

Eftersyn.

Tirsdag d. 14.07.

19.00

Eftersyn.

Onsdag d. 22.07.

19.00

Eftersyn.

Onsdag d. 29.07

19.00

Orientering: Forskellige måder at fodre på. Eftersyn og
påsætning af bitømmere. Rengøring af slyngerum.

Fredag d. 31.07

19.00

Høst af honning. Fodring af bierne.

August
Lørdag d. 01.08.

07.00

Slyngning og salg af nyslynget og fast honning. Vi hygger
os med fælles morgenbord.

Torsdag d. 06.08

19.00

Eftersyn og varroabehandling. Isætning af
varroaindskudsbakker. Medbring emballage til myresyre til
dine egne bier.

Mandag d. 17.08.

19.00

Orientering: Hvordan skifter vi dronninger? Eftersyn og
fodring. Skift af dronninger. Midetælling.

Torsdag d. 27.08.

18.30 OBS!

Eftersyn og fodring. Kontrol af æg efter dronningeskift.

September
Tirsdag d. 08.09

18.30

Eftersyn og fodring.

Mandag d. 21.09

18.30

Eftersyn og fodring.
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Lørdag d. 26.09

9.00- ca. 12

Store Vaskedag. Eftersyn og sidste foderkontrol. Yderligere
eftersyn aftales efter behov. Vi starter med fælles
morgenbord mens vandet varmer op.

Oktober
Lø.-søn. d. 3.-4.10.

10.00-16.00

Salg af foreningens honning på Tissø Vikingemarked.

November
Onsdag d. 11.11.

19.00-ca. 22

Foredrag og efterfølgende honningbedømmelse. Nærmere
oplysning om foredragsholderen følger.
Medbring jeres bedste rørte honning uden etiket, enten
forårshonning eller sommerhonning. Der er certifikat og en
flaske vin til vinderen af hver kategori.

December
Lørdag d. 12.12.

10.00-11.00

Oxalsyredrypning og isætning af varroaindskudsbakker.
Medbring emballage til oxalsyre til dine egne bier.

Lørdag d. 19.12.

10.00-11.30

Midetælling. Vi ønsker hinanden en glædelig jul med et glas
gløgg, og der uddeles diplomer til de nye biavlere der har
gennemført 1. år i Skolebigården på tilfredsstillende vis.
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