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Beretning 2022 

Indledning: 

Når formanden står her, plejer der at være gået et helt år, og så bliver der opsummeret på 

hvordan det er gået med parring mv. 

I år er der kun gået 6 måneder siden sidste generalforsamling, og det er i den periode hvor bierne 

har siddet i kasserne, men det betyder ikke, at der ikke er sket noget. 

Uddannelse: 

Foreningen har i samarbejde med DBF arbejdet på et uddannelsesprogram for dronning avlere og 

generelt for interesserede i dronningeavl. Uddannelsesmaterialet, som er under udarbejdelse, 

består af forskellige avls strategier, genetik, dronningeproduktion og andre emner inden for 

dronningeavl. 

Nosema: 

Arbejdet med Nosema, drejer sig om udfordringen omkring at der er prøver som viser bi familier 

med mange Nosema sporer, selvom familien fylder kassen ud og er i god vækst. 

Formålet med arbejdet er at finde en metode til analyse af Nosema prøver så de giver et mere 

retvisende resultat. Arbejdet er i designfasen hvor arbejdsgruppen er i gang med at formulere 

projektet. 

Avlsmøde: 

I forbindelse med biavlskonferencen afholdte foreningen avlsmøde fredagen før konferencen. Til 

avlsmødet var omdrejningspunktet materialet som var ved at blive udarbejdet til uddannelse af 

dronningeavlere. På mødet blev der fremlagt forskellige emner som gav anledning til nogle gode 

input samt diskussioner i forhold til det præsenteret materiale. 

Aftenens indslag var et foredrag omkring dronningeavl i mindre grupper i Sverige, gæstetaleren 

var Sven Hultin som er dronning avler i Skåne. 

Bestyrelse: 

”Spille hinanden gode” !!! 

Hvad mener jeg med det? For at kunne have en forening som kan være stærk og iværksætte nogle 

gode tiltag, som gavner medlemmerne og dronningavlen i DK er I/vi nød til at hjælpe hinanden når 

der er opgaver i foreningen, som skal udføres. Foreningen bliver kun bedre hvis alle i bestyrelsen 

bidrager med de opgaver som skal udføres. 

Hvis vi spiller hinanden gode, og alle bidrager til det fælles arbejde så bliver det også mere 

udbytterigt for alle. 



Medlemmer: 

I forbindelse med 100 år´s jubilæumsfesten har jeg noteret mig at der var 3 medlemmer som 

tilmeldte sig til arrangementet. Der er lidt ærgerligt der ikke var større tilslutning. Vi vil i 

bestyrelsen derfor gerne undersøge hvad der ligger til grund for dette og blive klogere på evt. 

forbedringer. 

For vi i bestyrelsen kan blive bedre, er vi altid åbne for input stort samt småt. Feedback på vores 

arbejde er altid velkommen. 

Som medlem kan I bidrage til ligeledes at spille bestyrelsen god, ved at være mere aktiv med input 

samt engagement og forbedringsforslag. 

Tak: 

Tak til Palle og Ivan for det gode arbejde med materiale til uddannelse af dronning avlere. 

Tak til Poul for de gode input til bestyrelsesmøderne samt sekretær arbejdet i foreningen, det 

betyder utroligt meget med det arbejde som du udfører ”Du spiller bestyrelsen god”. 
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