
KABF Bestyrelsesmøde 05-09-2017, 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 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Regnskab og budget 
3. Suppleant? 
4. Evaluering af skolebigårdsordningen 
5. Der er mere end 70 på venteliste til næste år 

-samarbejde med Kastrup/Tårnby biavlerforening 
6. Hjemmesiden 
7. Vinterarrangementer 

Hvad har vi på plads? 
8. Kommunikation til medlemmerne 
9. Eventuelt 
 
 
1) Dagsorden godkendt. 

 
2) Snak om regnskab og budget. Niels undersøger hvad det koster at drive 

skolebigårdene (indtægter og udgifter). Vi beholder opsætning af regnskab og 
budget som vi plejer. Vi forventer en stigning i annonceindtægter pga. farvetryk. Det 
ser ud til at budgettet balancerer. Niels, Thomas og Leif Stark mødes inden 
generalforsamlingen for at få regnskabet revideret. 
 

3) Vi skal bruge en ny suppleant. Ole Iversen vil gerne være med. Ole har erfaring 
med hjemmesider og kan muligvis hjælpe os med Vokstavlen. 
 

4) Der er en fornemmelse af at det fungerede godt i starten, men at der var for få 
hænder efter sommerferien. Det hjalp heller ikke at vi ikke har fået solgt tre 
bifamilier fra på KU. Det er vigtigt at vi får solgt bifamilier, så der ikke er for mange 
på KU. Kristin syner bierne på KU Science den 22. april 2018. Vi skriver i februar nr. 
af Vokstavlen at der er to familier til salg og trækker lod blandt dem som ønsker at 
købe. I Ejby skal der evt. slås to familier sammen for at holde antallet på 8 
bifamilier. 
* Vi skal måske få flere personer med. For at få flere med skal vi måske holde flere 
møder inden. Vi kunne måske få lavet beskrivelser af hvad der skal siges til 
medlemsmøderne.  
* Snak om hvordan vi får medlemmerne til at blive lidt længere på KU. Thomas vil 
skrive til KU og spørge om vi må sætte et bord- og bænkesæt op i haven mellem 
æbletræerne. 
* Vi savner også en bænk til honningmagasiner (a la den i Ejby, men lidt lettere). 
Det er et job for bisløjd. 
* Snak om hvad vi gør med de gamle dronninger i skolebigårdene. Vi har flere 
grønne dronninger. Måske skal vi aflive dem til næste år og lade bierne lave nye. 
 



5) De har spurgt Morten om han vil holde biavlskurser og det vil han gerne. De er 10-
12 medlemmer og har en skolebigården. Thomas spørger Morten om han fortsat vil 
holde kurser for KABF. 
 

6) Hjemmesiden. Problemet er muligvis løst… 
 

7) Vinterarrangementer: Vi skal bruge en beskrivelse af Laila Hodels film-forevisning. 
Snak om hvordan man spørger om folk vil have honorar. 
* Zofuz og Lars kommer den 23. januar 2018. * Kristin spørger Helle Theodorsen og 
Michael ang. en iværksætter hurtigt. 
* Thomas kontakter Asger Søgaard og bede ham fortælle om sortshonninger og 
evt. pollens betydning for biernes sundhed. Det vil være fint hvis foredraget kan 
blive den 14.11.2017. 
 

8) Kommunikation til medlemmerne ang. vinterarrangementer og generalforsamlingen. 
 

9) Det er naturens dag på søndag (10.09. kl. 11-15) så Thomas er i Ejby og vil gerne 
fjerne myresyrefordamperne (Kræmerplader og Nassenheidere) samt fodre anden 
gang omkring kl. 10. 
* Thomas kontakter Rune ang. DBFs holdninger til neonikotonoider. 
* Viggo og Ulla har guldbryllup 21.10. Thomas finder en gave. Poul Erik minder om 
det den 19.10. 
* I maj nr. af Vokstavlen havde Jarl Korreman et indlæg og der skal komme et 
indlæg fra bestyrelsen. Thomas kigger på det i løbet af efteråret. 
* KABFs cvr nr. bør muligvis fremgå af Vokstavlen? 
* Protokollen skal fremvises en time før generalforsamlingen. 
* Villy har sagt ja til at være dirigent til generalforsamlingen. 
* Indtil videre er der kun kommet ét forslag til generalforsamlingen. 
* Der er 52 medlemmer af kun KABF og 332 medlemmer af både KABF og DBF. 
Det totale antal medlemmer er 384 per 1. september 2017. 
* Den 4. november er der formandsmøde. 
* Vi skal have et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, den 4. oktober. 


