KABF Bestyrelsesmøde 14-06-2016, kl. 19:00
hos Thomas, Philip de Langes Allé 7A, st. Tv. 1435 København K
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
Afbud fra Michael.

1. Godkendelse af dagsorden
* Ok
2. Skolebigårdenes fremtidige drift
- Holder planen?
Ja på KU Science. Der har været lidt afbud i Ejby.
- Hvordan får vi vores beslutninger ført ud i virkeligheden
Dronningeskift?
* Vi får skiftet nogle i løbet af sæsonen (bierne laver dem selv).
Derudover skal vi få status over hvor mange af de andre der bør skiftes og de skal
bestilles. Kristin og/eller Thomas og/eller Anne-Mette syner bierne på Science og
noterer samtidig farven på dronningerne. Niels ringer til Jan Idorn og beder ham
notere farven på dronningerne i Ejby.
* Poul Erik anbefaler at vi laver aflæggere fordi så er det nemt at skifte
dronning i løbet af sæsonen. Muligvis vil Poul Erik vise i skolebigården hvordan man
laver aflæggere. Evt. kan de tages med hjem i stedet for at stå i skolebigården.
* Thomas registrerer skolebigården på Science i CBR. Kristin ringer til
Sven Branner og aftaler om vi kan syne bigården, så den ikke skal synes to gange.
Kristin ringer til Anne-Mette og spørger om hun kan hjælpe med at syne bierne.
Reduktion af antallet af bifamilier
* Mogens Hansen er stadig interesseret i 1-2 bifamilier. Vi talte om at
bifamilie nr. 7 er god og den kan Mogens købe. Nr. 11 er lille og dronningen skal skiftes. Hvis
Mogens er interesseret kan han få den.
* Derudover vil vi flytte én bifamilie til Ejby, da der mangler en bifamilie
dér.
- Der mangler tavler med voks i Ejby.
* Thomas vil skrive ud og melde datoen ud (den 5. juli) for ilodning af
vokstavler.
- Bord til KU Science til kaffe og kage (udenfor bigården)
* Niels ligger efter et fold-ud bord i plast.
- Niels har kørt rundt med materiel til bigårdene.
- Der skal snart bestilles foder. Det står Thomas for.
- Niels bestiller den liste som Poul Erik har sendt til Niels i slutning af juli.
- Vi skal være på ’udkig’ efter nye biavlere som kan hjælpe til med pasning af bierne.
3. Orientering på kurset om foreningen og om forventningen til fremmøde i skolebigårdene
- De nye biavlere er orienteret.
4. Gennemgang af arbejdspapiret fra mødet i april
* Ok.
5. CPH-garden 21. til 25. juni
* Thomas spørger om Viggo har honning vi kan købe (vi giver 50 kr. pr. kg.) for at
sælge til Cph-garden (vi sælger en plastflaske med ca. 350 g for 60 kr.). Thomas viste fin etiket
frem som DBF har doneret. Det er i Valbyparken. Vi får billetter hvor der står KABF på. Thomas
ringer rundt og hører om der er flere som vil med. DBF har købt standen til os, så vi representerer
også DBF. Vi kommer kun til at sælge flydende honning. Der er bestilt diverse brochurer som Rune

kommer med. Bodil Branner står på Aldershvile-planteskole-standen. Smagsprøver bliver måske
på jordbær, og ellers på plastskeer. Måske sælger Heino
6. Kort fra Generalforsamlingen i DBF 22. april 2017
7. Vintermøder. Har vi en plan?
Forslag til datoer: 19.9.17., 17.10.17, 14.11.17, 5.12.17., 23.1.18.,
27.2.18. 20.3.18
* 10.10.17: Laila Hodell: viser filmen Biernes Liv.
* 14.11.17: Thomas spørger Jørn Kofoed eller Søren Espersen
(spiselige planter og biplanter) om én af dem vil fortælle om planter.
* 5.12.17: Julemøde. Thomas spørger Annette og Morten om de vil stå
for honningsmagningen.
* 23.1.18: Lars og Zofus fra Solens hjerte.
* 27.2.18: Kristin spørger Helle Theodorsen om hun kan komme og
fortælle om dronningeavl.
* 20.3.18: Kristin spørger Michael om iværksætteren kan komme denne
dato.
* Thomas skriver til Science og bestiller lokalet.
* Aug/sep 2018: Bustur til Møn for at se biodiversiteten i området og
besøge den lokale biavlerforening.
8. Status på bisløjd
Økonomien er fin.
9. Status Vokstavlen
deadline er 24/7-2017.
Thomas tilbyder at skrive i formandens hjørne om voksklubberne.
10. Status hjemmesiden
Den trænger til en omgang. Thomas bruger den meget til ikke-biavlere som har en
sværm. De nye kursister kan også læse om kurset.
11. Eventuelt
Valbykulturdage er ca. en gang om måneden.
Honning og jordbær dag den 17. juni.
Naturensdag i Ejby 10. september. Thomas og Steen Lassen deltager. Der er
honningsalg, smagsprøver, observationsstade og en tur i bigården.
Generalforsamling 2017 26. eller 27. september 2017 i Hvidovre.
DropBox: Niels har fået det op at køre. Snak om hvad og hvordan vi skal bruge det.
Snak om at f.eks. endelige referater lægges op af Kristin.
MobilePay: Vi kan modtage penge men ikke sende penge via nummeret; 60 58 18
99.
Vokstavlen: Kristin tjekker om de sidste referater ligger der, og kontakter ellers
Morten så han kan få dem på hjemmesiden.
Den franske ambassade ønsker bier, men vil ikke betale prisen som Bybi kræver.
Snak om hvem som kunne have lyst til at sætte bier der.
Landbrug og Fødevare på Axelborg ønsker også bier.
Ang. økonomi og medlemmer, så er der budgetteret med et underskud på ca. 4000
kr. Der kommer et par nye medlemmer hver måned. Vi er nu ca. 360 medlemmer. Snak om
kontingentstigning. Kontingentet har været lavt fordi der var tidligere en del frivilligt arbejde som
der ikke er nu. Snak om lyst til at vi får et klubhus, men det kræver bedre økonomi og mere tid til
fondsøgning og snak med kommuner.
12. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden?
* Formandens hjørne og kryds i kalenderen. Bent skriver noget om varroa-behandling.

