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Sæsonen 2020 blev et biår i Coronaens tegn, meget blev ikke helt som vi havde planlagt. Når det er sagt er 
vi kommet rigtig pænt igennem sæsonen, - vi har ikke haft sygdom blandt aktive medlemmer, vi har ikke 
spredt smitte ved foreningsaktivitet (så vidt vi ved), og årets regnskab har ikke lidt skade, - tværtimod. 

Bestyrelsen og en gruppe af kendte ansigter samt årets kursister har gjort en flot indsats gennem året for at 
gennemføre alting så ”normalt” som muligt, og skolebigården har vist ikke rigtig mærket at noget var 
anderledes. Bierne har – fraset en enkelt svagelig overvintring og en hel håndfuld usædvanlige 
dronningetab i forsommeren haft en god sæson. 

Anderledes har forløbet været omkring undervisning af årets nye biavlere. De 4 undervisningsaftener blev 
til færre online møder i lidt mere løs form. Men da det kom til den praktiske træning i skolebigården har 
Kirsten og Lynge snedigt delt holdet i fire, og i perioder afholdt to træninger pr. tirsdag aften, og med 
deltagere som kom hver anden tirsdag. Det blev heldigvis gradvist bedre undervejs. Trods vores interne 
snakke om at det var lidt ”tyndt” hvad vi kunne tilbyde, har der været udtrykt stor glæde og tilfredshed fra 
kursister, - måske er de lige så robuste og begejstrede som bierne uanset hvad vi biavlere gør og ikke gør!  

Den sociale del af biavlen har været dæmpet og i en periode fraværende. Vi har for eksempel ikke en 
eneste gang brugt klubhuset i år. Vi har lykkedes med forårsslyngningen i lille sluttet kreds i lånt lokale, og 
efterårsslyngningen i almindeligt omfang på Bjerggaarden. Dronningeavlen har Martin delegeret mere end 
sædvanligt til især Henning og Lars-Henrik og det har fungeret rigtig fint. Vi er lykkedes med at sælge 5 
forårsfamilier for at reducere arbejdet i skolebigården, at sælge 5 småfamilier til de kursister som har 
ønsket det og enkelte dronninger ud over skolebigårdens lidt forhøjede forbrug. Dertil har vi solgt al 
produceret honning til fremmødte medlemmer, og haft god udlejning af slyngen. Sammen med den lave 
social aktivitet og stilstand i vore planlagte projekter har det givet en bugnende kasse.  

På projektkontoen må vi sande at vandforsyningen og en forskønnelse af klubhusets omgivelser ikke kom i 
gang. Alligevel er der ting som er lykkedes. Lynge og Søren har igen haft besøg af Brumbassens 
børnehavebørn, Poul har lykkedes med at vedligeholde vores plantestriber, Pernilles mand har repareret 
vores udstillingsstade som ikke kom i brug, og Jeppe har sponsoreret en dynge trækrør til vandforsyning. 
Selv arbejdsdagen lykkedes vi med, om end i stærkt reduceret form. Kassereren vil fremlægge bestyrelsens 
forslag til budget inklusive projekter, og vi byder igen i år yderligere forslag velkomne. 

I den lidt større verden omkring os må vi konstatere at erhvervsbiavlerne er trængt af verdensmarkedet. 
Danske kunder ser ud til at ønske tre ting, - billig honning (uanset indhold), flydende honning (bla. 
skovhonning) og lokalt produceret ”ubehandlet” honning. Det er min vurdering at de to sidste typer er 
noget som vi små biavlere faktisk kan levere og afsætte med en lille hobby-indsats – uanset de store 
markedskræfter. 

Jeg har igen i år været meget glad for bestyrelsens engagement, og synes vi er lykkedes med at have et 
godt flow i deling af opgaverne, at be- og aflaste hinanden efter situationen, og at levere et godt stykke 
arbejde for foreningen. Vores skolebigård og faciliteter fungerer rigtig godt (fraset den udskudte 
vandforsyning), og jeg har ikke mødt andet end glæde og positive holdninger fra fremmødte medlemmer 
og kursister. 

Søren Primdahl, oktober 2020 


