KABF Bestyrelsesmøde 11. januar 2017, kl. 19:00
hos Thomas, Støvnæs Allé 50, 2400 NV
I er velkomne fra kl. 18:00, hvor jeg stiller pølse, ost og brød mv. på bordet.
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Niels Max, Egon Christensen og Kristin Marie Lassen (Michael
Schaumburg havde meldt afbud).

1. Godkendelse af dagsorden
* Ok.
* Thomas fortalte at DK måske skal huse Apimondia i 2021. Der er møde den 7.2. kl.
12-14 med DBF og Wonderful Copenhagen. Thomas og Egon tager med til mødet.
2. Begynderkurset hvad mangler vi at få på plads omkring undervisning mv.
Thomas skaffer status fra Viggo:
* Status: 61 tilmeldte. Thomas har fået kurset beskrevet som overtegnet på KABF’s
hjemmeside.
Morten Westy og Bitta Nielsen vil gerne fortsætte det teoretiske begynderkurses og
Erhardt Nielsen vil gerne tage sig af kursisterne i skolebigården.
Kristin har også sagt ja til undervisning i den praktiske del!! Super dejligt. (vi skal lige
tale om bestyrelsens back-up på medlemsaftens-delen).
* Aftalt at Thomas, Poul Erik, Niels og Egon hver hjælper Erhardt en aften efter
kursisterne er færdige på Science. Muligvis også i Ejby, hvis Erhardt ønsker det.
* Thomas arrangerer et møde mellem underviserne snarest.
* Viggo er helt ude af kurset og vil også gerne ud af at arrangere tilmeldingen af de
nye kursister.
* Thomas vil gerne overtage arbejdet med at registrere og tilmelde de nye kursister
samt at få dem til at betale.
Datoer på de fire teoretiske dage: Den 11. 18. og 25. april. og den 2. maj.
Otte datoer til det praktiske kursus: Den 9.10.16.17. 23. 24. 29. og 30. maj. (tirsdage
på Science, onsdage i Ejby).
* Slyngning den 5. juni hos Viggo.
Viggo koordinerer kursisterne på de tre bigårde.
Vi drøfter Viggo’s tilbud om at slynge KABFs honning
* Snak om at det er godt for de nye biavlere at prøve flere kræfter med slyngningens
kunst, og at vi kan lokke dem til at deltage i en ekstra slyngedag mod at de får lov til
at købe noget af foreningens honning billigt. Vi siger nej tak til Viggo’s tilbud.
Småfamilier
* Viggo vil gerne lave småfamilier igen i år.
3. Medlemsaftner
Vi skal tale om hvad vi gør i 2017
Til evalueringsaftenen kom der desværre ikke nogen udover bestyrelsen. Til næste
sæson gentages successen. Thomas mangler at skriver til dem som hjalp i 16 og
som vi vil bede hjælpe til i år.
* Egon finder listen fra sidste år. I 2016 var det den 15. april. Muligvis bliver mødet
tirsdag den 4. april. Thomas ser om det er muligt at låne lokalet på Science. Egon
laver et udkast til mødets program.
4. Vintermøder
11. oktober 2016,
14. november 2016

Mads Petersen om Mjød. Mjødbryggeriet.dk
.
Preben Eriksen om Bier på mønter og som symboler.
* Mødet holdes en mandag.

06. december 2016

Julearrangement med honningsmagning og evt.
mjødsmagning.

10. januar 2017

Lise Verup – ny biavler.

07. februar 2017

Bettina Woller – Honningpigen fortæller om sin
virksomhed.
* Foredraget er aftalt.
Tur til Heino – besøg i Bihuset.(aftalen ok, men flyttet
p.g.a. biavlskonferencen.
* På turen vil Heino vise hvordan han behandler bivoksen.
Turen lægges en lørdag og der kunne evt. også være en
tur til Stevns eller Geocentret. Snak om at leje en bus til 50
personer og kræve 100 kr. per person, samt spørge Heino
om et tilskud til bussen.
* En overordnet plan / tidsramme for turen kan være:
Vi starter ved 9-10 tiden og kører til Heino (ca. 1 time
transport og 2 timer hos Heino). Der er forskellige mulige
spisesteder i nærheden af Tappernøje, som vi skal
undersøge nøjere for åbningstid, prisleje og deres madtilbud (bl.a. havnen i Præstø, Rødvig, Store Heddinge)
(KABF giver frokosten ekskl. drikkevarer, prisidé 200250kr.). Bagefter kunne vi besøge koldkrigsfortet
Stevnsfort
(https://www.kalklandet.dk/attraktioner/koldkrigsmuseumstevnsfort) på Stevns klint. Der skulle også være en
udstilling om Stevns klint ved kirken
(https://www.kalklandet.dk/attraktioner/flereattraktioner/stevns-museum). En anden mulighed er Faxe
kalkbrud, men det er måske ikke optimalt i marts måned
(https://www.kalklandet.dk/attraktioner/geomuseum-faxe).
Poul Erik undersøger hvad det koster at leje en bus for en
dag. Egon er i gang med at undersøge spisesteder.

11. marts 2017

* Snak om at tage til Møns klint på en sommerudflugt og
besøge Møns biavlerforening. Det er ca. 10 år siden sidst
iflg. Poul Erik.
Næste sæson

Temaaften om Warré-stader, afrikanske toplistestader etc.
Poul Erik tænker over hvem som kunne være
foredragsholder.
* Maria Gram-Jensen som har startet ”Vilde bier”
(http://vildebier.dk/?Danmarks_bifauna)
* Presset honning (Poul Erik?)
* Én fra dronningavlerforeningen, f.eks. Helle Theodorsen.
* Jørn Kofoed fra KABF som ved meget om planter.
* En iværksætter (en ikke-biavler).
* Foredragene skal helst være på plads så de kan blive
annonceret i august nr. af Vokstavlen.

5. Status på skolebigårdene

Kort om situationen:
Lørdag den 19. november holdt vi arbejdsdag i Ejby. Folk kan hentede oxalsyre kl.
10, og derefter går arbejdet i gang. Der blev fældet – Thomas fik gartnerne til at flise
grenene.
* Status: det gik fint ang. oxalsyren. Ang. lodningen af tavlerne så mangler der knapt
et par hundrede tavler. Poul Erik skriver og inviterer til lodning når vi ved hvor mange
tavler der skal loddes. Det bliver udført til bisløjd.
* Niels tæller tavler med voks på Science og Thomas tæller i Ejby. Vi regner med op
til 50 nye tavler pr. bifamilie.
Hvordan med musen i den sorte lade på Frb?
* Vi ved ikke noget om musen i laden.
* Egon har samlet magasiner, bunde og låg og sat dem på plads i skabene, samt
flyttet lidt som ikke kunne være der til Ejby.
* Skolebigården har købt et rigtig godt dronningmærkningsbur som kan betjenes med
én hånd.
Med jævne mellemrum bør skolebigårdene tilses, og specielt efter evt. storme. Alt ok
i Ejby pr. 1. januar 2017 ifølge Thomas.
* Michael skulle tilse bigården på Science.
Snak om varroabekæmpelse. Vi snakker videre om dette emne næste gang vi
mødes. Thomas sender Morten Westy’s materiale til os.
* Materialet er forældet og vi bør undersøge om der findes et nyere
undervisningsmateriale på biavl.dk. Poul Erik og Kristin finder ud af hvilken type
myresyrebehandling vi skal bruge i skolebigården. Vi skal desuden have indkøbt
varroa-indskudsbakker med gitter til trugstaderne.
6. Kan vi gøre noget for at lette jobbet med medlemsregisteret?
Der kører pt. 2 medlemsregistre; Viggo’s og DBFs.
Hvad er status
Thomas har talt med Sally om at lave en kursistindbetaling via DBF – det kan ikke
lade sig gøre når man kun er medlem af KABF.
* Niels kan trække data, så pt. fungerer det fint nok. I DBF har 285 betalt (inkl. de nye
kursister), 19 har udmeldt sig og 57 mangler at betale. Hos KABF har 14 betalt og 25
mangler at betale. Thomas og Niels skriver til de manglende betalere i næste uge, og
beder om forklaring hvis de ønsker at udmelde sig.
* Der er unikke medlemsnr (hvor der dog er et par som skal tilrettes)
7. Status Vokstavlen
deadline er 24/1-17.
* Evt. et lille skriv om at lodde tavler (Poul Erik), Egon skriver lidt om ABFudstillingen, Anette og Morten skriver om julemødet. Thomas skriver om Poul Erik og
quiz’en.
8. Status hjemmesiden
Arbejdsgruppen Niels, Egon og Michael kigger på adgangen til medlemskartoteket.
9. Biavlskonferncen
* Thomas og Poul Erik har meldt sig til.
10. Status bisløjd
* Der er 20 deltagere i alt. Der bliver bygget et observationsstade til KABF. Der er
produceret 32 bitømmerplader til skolebigårdene.

11. Kalender – mødeplanlægning
Næste bestyrelsesmøder:
5. april, 14. juni og 4. oktober 2017.
* Den 4. april holdes der muligvis møde ang. pasning af skolebigården med
inviterede medlemmer. Thomas bestiller lokale på Science.
12. Eventuelt
Udflugt i 2017.
* F.eks. til Hallands Väderø med parringsstation
(http://www.sydsverige.dk/?pageID=280). Der er hytter med plads til ca. 20
overnattende gæster. Man skal være godt gående. Poul Erik spørger Sten Svendsen
ang. mulige datoer.
* F.eks. sommertur til Kongelunden
(http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89791/Kongelunden_031213.pdf) og besøg på
naturcenter Vestamager
(http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/hovedstaden/naturcenteramager/) ved Kalvebod Fælled hvor vi måske kan få en naturvejleder til at fortælle.
Dernæst et besøg på Amagermuseet
(http://www.museumamager.dk/udstillingssteder/amagermuseet/amagermuseet/) ved
Store Magleby (tæt på lufthavnen) og muligvis tur til Dragør.
Thomas spørger udvalgte personer i Ejby om de vil være med til at planlægge
sommerfesten til f.eks. den 17. eller 18. juni.
MobilePay er ok?. Niels og Michael vil forsøge at finde et godt abonnement.
* Niels har fundet et abonnement til 39 kr. per måned og 1 GB data (hos Oister). Den
skal knyttes til en konto hos foreningen. Niels ringer til Danske Bank og får oprettet et
kontokort (ikke fysisk) til KABF.
KABF havde en stand i Øksnehallen den 5. november, hvor ABF
(andelsboligforeningernes fællesrepræsentation) har et arrangement. Hvordan gik
det?
* Egon fortæller at Michael, Egon, Gitte Randløv, Annemette Andreasen havde
bygget standen flot op med Gitte’s billeder. Temaet var ”Hvad kan man foretage sig i
en andelsbolig?” Der var én som kommenterede at de havde den flotteste stand på
udstillingen. Der var honningsalg og mange kom forbi og hørte om biavl.
* På et tidspunkt bør vi lave en udstyrsliste for KABF. Vi har bl..a. 2 stereolupper og
et refraktometer. Ejby slyngen skal repareres. Thomas spørger Heino om han vil
kigge på den.
13. Kommunikation – hvad skal med i tidskriftet, Vokstavlen og hjemmesiden?
Kristin sender info om vinterarrangementerne til Sally.

