
KABF Bestyrelsesmøde 05-04-2016, 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, Kristin Lassen, Niels Max, Egon Christensen, Michael Schaumburg  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 * Ok. 
 * Snak om ny biavlerforening i Dragør. 
 
2. Evaluering af mødet den 4. april om skolebigårdenes fremtidige drift  

- har vi en plan? 
* Egon siger at vi skal være ca. 15 personer hvert sted, for at der er nok til at der starter en ny 

hver uge (15 uger), men vi er kun 16-17 stykker i alt. Alle bifamilier er kommet gennem vinteren (8 i Ejby og 
11 på Science). Vi vil gerne sælge 3 familier fra Science. 

* Medlemsaftener i maj på Science: 9.5: Thomas, 16.5: Niels, 23.5: Michael, 30.5: Egon kl. 
19-20. Snak om at tilmelde en skolebigård til overvågningsbigård, men i år mener vi ikke at vi kan overskue 
det med rullende bigårdsledere. 

 
- hvad skal vi være opmærksomme på: 
* Vi skal skifte dronninger i år.  
 
- hvem holder øje med bierne de 2 steder 
* Thomas vil gerne samle op på bigården i Ejby og Egon vil gerne samle op på den på 

Science. 
 
- hvordan sikrer vi os at materialer er til stede 

- indkøb 
 * Niels købte materiel ind sidste år og vil gerne fortsætte i år.  
 

- Hvad gør vi med slyngning 
* Den 5. juni slynges honning med kursisterne. Søndag den 16. juli er der honningfratagning 

med medlemmer. Tavlerne køres til Bybi hvor de slynger honningen. Vi forventer at købe lidt honning 
tilbage, så vi har til foredragsholdere og lign. Lørdag og søndag d 19. og 20. august tager vi honning fra 
igen og kører det til Bybi igen. Snak om at det ville være bedre hvis vi kunne slynge den sidste høst 
sammen med kursisterne, men der har ikke været den store interesse sidste år og vi har ikke noget 
slyngerum. Og dog, ifølge Poul Erik kan vi låne Grantoftegård til slyngningen. 
 
3. Orientering på kurset om foreningen og om forventningen til fremmøde i skolebigårdene 
 * Thomas vil deltage i første teori-møde og fortælle om foreningen, samt den sidste gang og 
få de nye til at give 3 gange hvor de passer bigårdens bier så der også er bier til næste års kursister. 
 
4. Gennemgang af arbejdspapiret fra mødet i januar  

* Medlemsliste på hjemmesiden er lovlig så længe der er password. Vi prøver at etablere et 
fælles drev e.g. dropbox etc. med en opdateret liste. Det bliver kun tilgængeligt for bestyrelsen pt. =Niels og 
Michael. 

* Arbejdstegning til trugstade, der er fejl i den fra DBF, men der er styr på det. 
* Ang. myresyre så skal Bendt Kofoed informeres om at vi stadig udleverer færdigblandet 

oxalsyre i august. 
* Ang. myresyre så vil vi afprøve prof. Nassenheider (1 i hver bigård), alm. Nassenheider (3 i 

hver bigård), Krämerplader (3 i hver bigård) og fri myresyre (1 i hver bigård).  
* Thomas skriver et par ord i formandens hjørne om DBF’s sikre strategi og fortsat udlevering 

af oxalsyre til medlemmerne. 
* Michael kender én som måske kan hjælpe med at finde en iværksætter til at holde 

vinterforedrag for os om at starte egen virksomhed. 
* KABFs slynge som vi havde med til Bihuset (Heino) er sendt til Polen til reparation. 
* Udstyrslisten er udskudt til vinter. 

 
5. Kort referat af Biavlskonference 4.-5. marts 2017 



 * Indlæg fra Nordic Foodlab, som havde været meget interessant. De er interesseret i 
droneyngel. 
 * Instruktører har gratis adgang om lørdagen. 
 
6. Generalforsamlingen i DBF 22. april 2017 
 *  
7. Vintermøder. Har vi en plan?  
 * Solens hjerte vil også gerne komme og holde foredrag 
 * Marts tur 2018 til Møn evt. og høre om deres forsøg på at gøre Møn mere bivenlig. Poul Erik 
vil gerne arrangere turen (bus, frokost, godt vejr). 
 * Verner Andersen, Jørnlunde Overdrev, tromlebistader 
 * Oliver, Bybi 
 * Biavl for begyndere sat på billeder, det er en smalfilm som Dorthe har. Muligvis den 24. 
oktober 2017.  
 
8. Status på bisløjd 
 * Poul Erik fortsætter et år mere, men Villy vil nok ikke fortsætte. Til gengæld ser det ud til at 
der kommer en ny medhjælper. 
 
9. Status Vokstavlen 

deadline er 24/4-2017. 
* Billeder fra Bihuset-turen og bisløjd. 
 

10. Status hjemmesiden 
 * Evt. billeder fra Bihuset-turen 

 
11. Eventuelt 

Haveselskabets arrangement 21-25 juni (onsdag kl. 14-20, torsdag 10-18, fredag 10-20, 
lørdag + søndag 10-18) 2017 

* DBF vil gerne have at KABF deltager i løgteltet og vi siger ja. Evt. bliver det sammen med 
Nordsjællandske Bivenner og Bybi 

 
Valbykulturdage 
* Erhard Nielsen arrangerer standen. Det er weekenden 1. og 2. september. Her kan 

medlemmerne sælge honning. 
 
Honning-Jordbær dag 
* Hvidovre holder dagen. 
 
* Niels har sendt rykker til nogle medlemmer som så efterfølgende har betalt. DBF har også 

betalt så der nu er ca. 8.000 kr., men vi mangler 2 blade og de koster i alt ca. 10.000 kr.  
 
* Snak om at sælge flydende honning på markederne. Vi tænker over muligheden. 
 
* Observationsstadet som kan bruges til alle gængse rammemål er ved at være færdigt. De 

andre sløjd-medlemmer har betalt 300 kr. for materialer, så det bør KABF også gøre. 
 
12. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden? 
 *  


