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Trekantens Biavler Træf 2022

Nu er Danmark åbnet op igen efter Corona, heldigvis! Sæt derfor allerede nu kryds i
kalenderen for næste år, så du kan være med på det spændende biavler træf i
Middelfart

Invitationen er vedlagt nyhedsbrevet
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Nyhedsbrev
Vejle og Omegns Biavlerforening (VBF)

.

Nyhedsoversigt

1. Oxalsyre

2. Trekantens biavlertræf

3. Generalforsamling

Oxalsyre udleveres 10/10

Har du haft midenedfald på 1000
eller derover ved myresyre-
behandlingen anbefaler Danmarks
biavlerforening en ekstra
oxalsyrebehandling i oktober.

Se nærmere
på https://www.varroa.dk/varroa-
viden/vejledninger/saadan-
bedoemmer-du-antallet-af-mider/

I den forbindelse er det heldigt, at
man kan hente oxalsyre i skole-
bigården 10. oktober kl 15.00.
Tilmelding foregår via Doodle, som
findes på hjemmesiden, eller via
dette link:
https://doodle.com/poll/tfx4agzz6bqx79r3
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3 Reminder: Indkaldelse til generalforsamling 26/10-2021
Hermed indkaldes alle medlemmer af Vejle og Omegns Biavlerforening til

generalforsamling 26. oktober 2021 kl. 19.00.

Vigtig information i forbindelse med generalforsamlingen

Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Dagsorden: iht vedtægter.

Husk tilmelding til Jubilæumsmiddagen, som foregår lige efter generalforsamlingen.

VBF havde sidste år 125 års jubilæum, hvilket vi vil fejre samme aften.

Der bliver serveret en lækker to-retters middag, kaffe og the samt en genstand
under middagen.

Prisen for arrangementet er kr. 125,00 for medlemmer - der er mulighed for at
tage en ledsager med til kr. 250,00. Der er begrænsede antal pladser (max. 75

personer), så det er først til mølle-princippet der gælder.

Indbetaling sker til konto: 0758 3232369123

Hvis du allerede meldte dig til sidste år og betalte, har du stadig din plads.

Men ønsker du, at sikre dig, du er på listen, så skriv til:

susanne.nielsen@vejlebiavl.dk

Bemærk:

1. Skulle det gå således, at man blev forhindret i at deltage ved
generalforsamlingen, er man selvsagt velkommen til festmiddagen alligevel.

2. Sidste frist for tilmelding til Jubilæumsfesten, som altid via E-mail:
susanne.nielsen@vejlebiavl.dk, er 15/10 2021

På vegne af bestyrelsen i VBF
Benjamin Bach

mailto:susanne.nielsen@vejlebiavl.dk
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Invitation
Trekantens Biavler Træf 2022

Naturcenter Hindsgavl, Middelfart
Lørdag d. 5. februar 2022

10.00 – 16.00

Et nyt tiltag
Trekantens Biavlerkonference genopstår efter Corona pausen i
en ny form.
Der sættes fokus på det praktiske arbejde i biavlen. Og her
kommer du ind. Vi har alle opfundet en lille ting, som gør det
nemmere, sjovere og bedre for bierne og for os som biavlere.
Det vil vi gerne se og høre om.

En dag med workshops, posters og små udstillinger, der
fokuserer på det praktiske i biavlen. Har du noget, du gerne vil
dele med andre, så kom frem med det. Vil du bare gerne
deltage og se, om der er noget, du kan bruge, så er du også
mere end velkommen.

Hvem kommer?
Træffet er for medlemmerne i de fire biavlerforeninger i
Trekanten: Vestfyns, Fredericia, Kolding og Vejle.
Det vil foregå på Naturcenter Hindsgavl i Middelfart, lørdag den 5. februar 2022 fra
10.00 til 16.00

Hvad skal ske på træffet?
På træffet kan du møde biavlere fra foreningerne i trekantsområdet og deltage i
workshops, se posters og små udstillinger, som alle vil fokusere på praktiske dele af
biavlen.
Der kan være tale om at støbe tavler eller lys af voks, en smart etikettepåsætter, en
fiks bitømmer, eller et bistade bygget i Legoklodser, eller hvad du ellers brænder for
at vise andre biavlere.

Mon der er nogen der kan vise
flotte billeder af blomster og bier?
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Det kan være undervisning om at lave beewrap,
cremer, mjødbrygning, og hvad der ellers er op i tiden.

Der kan være mindre foredrag om brug af biotekniske
metoder i til begrænsning af varroamider, en smart
driftsplan, brug af halvrammer, brug af ressource
stader eller et stadekort i forbedret udgave.

Men det er dig, som skal komme med de gode og
sjove idéer.

Vi regner med at se dig.
Venlig hilsen
Biavlerforeningerne i Trekantsområdet


