
Referat fra: 
KABF Bestyrelsesmøde 17. januar .2023, kl. 19:00 Hos Thomas 
Philip De Langes Allé 7A st. tv., 1435 K. 

Thomas Skall, Egon Christensen, Poul Erik Andersen, Rikke Højer Pedersen, Kristian Bang Andersen, Ole 
Samuelsen 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 Godkendt uden kommentarer. 

 
2. Kurset 2023 og ordningen i skolebigårdene  

-a) kursusdage fastsat: teori: fysisk, 11. april, virtuelt 18. og 25. april, fysisk 2. maj 
- de første praktikdage i uge 19, 20, 21 og 22 – men så også resten af sæsonen – det kræver vi får sat 
datoer på en del aktiviteter – jf. næste punkt.   
-b) aftale med Bybi om at slynge resten af honningen?  
-c) planlægning af skolebigårdsordningen 2023 
 
Ad. a): 
Der er pr. DD. 13 deltagere på kursus. Der ses lidt afmatning i tilmeldingen i forhold til tidligere år. Er 
desuden annonceret i DBF’s mødekalender. Kristin og Leif står for den praktiske undervisning på KVL 
og i Ejby. 
Alle undervisere bør samles til et møde for at afstemme forventningerne til kurset og forventningerne til 
kursusdeltagerne, f.eks. deltagelse i skolebigårdene en hel sæson. Thomas indkalder og udarbejder 
dagsorden, hovedemne ”Frafald af kursister”. Foreslået dato: tirsdag d. 7/3. 2023. Lokale bestilles på 
KVL. 
 
Ad. b):  
Thomas aftaler med ByBi som normalt. 
 
Ad. c): 
Rikke udarbejder en vagtplan for bigårdslederne samt en ”hvervetekst” til FB for at tiltrække nye 
kandidater som bigårdsledere. 

 
3. Forberedelse af opstart af skolebigårdene 
 Vi skal have sat kalenderdatoer:  

februar: Stadebundsrensning  
marts: Første eftersyn og vask af magasiner 
april: Måske første udvidelse 
Første aftenmøde 
Kursist-slyngning? Skal aftales og fastsættes men ikke annonceres  
Honning-fratagning 
Oxalsyre-udlevering i november – december? 
Voks i rammer – Egon er ankermand 
 
Egon skriver et oplæg til mødedage samt en tekst til FB. Liste med datoer og opgaver publiceres på 
hjemmesiden. Ole/Kristian lægger listen på hjemmesiden. 
 
Liste fra Egon: 
 
Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2023: 

• Søndag d. 26/2 kl. 10.00 Rense bunde i opstablingsstaderne 

• Søndag d. 19/3 kl. 10.00 Forårsrengøring i trugstaderne og første eftersyn - hvis vejret tillader 
det. 

• Søndag d. 23/4 kl. 10.00 Måske 1. udvidelse. 

• Tirsdag d. 2/5 kl. 19.00 Første aftenmøde. Herefter hver tirsdag aften. 

• Tirsdag d. 4/7 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning. 

• Søndag d. 9/7 kl. 10.00 Honningfratagning. 

• Tirsdag d. 8/8 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning. 

• Søndag d. 13/8 kl. 10.00 Honningfratagning og fodring. 

• Søndag d. 20/8 kl. 10.00 Varroabehandling (myresyre). 

• Søndag d. 26/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre. 
 



Møder i Skolebigården i Ejby 2023: 

• Lørdag d. 25/2 kl. 10.00 Rense bunde i opstablingsstaderne 

• Lørdag d. 18/3 kl. 10.00 Forårsrengøring i trugstaderne og første eftersyn - hvis vejret tillader 
det. Derudover holder vi arbejdsdag i Ejby. Der skal ryddes lidt op på grunden og der skal 
males nogle stader. Har du mulighed for at tage nogle bundter rammer med hjem og lodde 
tavler i, bliver vi glade. 

• Lørdag d. 22/4 kl. 10.00 Måske 1. udvidelse. 

• Onsdag d. 3/5 kl. 19.00 Første aftenmøde. Herefter hver onsdag aften. 

• Onsdag d. 5/7 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning. 

• Lørdag d. 8/7 kl. 10.00 Honningfratagning. 

• Onsdag d. 9/8 kl. 19.00 Klargøring til honningfratagning. 

• Lørdag d. 12/8 kl. 10.00 Honningfratagning og fodring. 

• Lørdag d. 20/8 kl. 10.00 Varroabehandling (myresyre). 

• Lørdag d. 25/11 kl. 10.00 Varroabehandling med oxalsyre i bigården og arbejdsdag på 
grunden. 

 
4. Vintermøder 2023 og Mjøddag? 
 -a) Vi skal høre om cremer, sæber og salver den 28.2 – Har vi noget den 14.3? 
 -b) Bliver mjøddagen til noget? 
 -c) Ideer til næste år? 

 
Ad. a): 
Der skal måske foretages lidt indkøb til indlægget omkring cremer, sæber og salver. Thomas afklarer. 
Arrangementet d. 14/3 opgives da der ikke kan findes egnet emne. 
 
Ad. b): 
Der er endnu ikke aftalt en mjøddag. Mjøddagen opgives fremover. I stedet foreslås det at der afholdes 
en mjødsmagning til julemødet. 
 
Ad. c): 
Oplæg med bla. 

• Foredrag fra en honningkyndig. 

• Ved julemødet: om honningsmagning og honningkonkurrencer. 

• En person fra Apimondia i Chile der kan fortælle om Apimondia 

• En fra DBF til at fortælle omkring pollenprojektet. 

 
5. Biavlskonference 4.-5. marts. 

 
Thomas, Egon og Ole opretter en begivenhed på FB. 

 
6. Status på Økonomien. v/Rikke 

Hvordan går det med kontingentbetaling? 
 
Foreningen har en fin økonomi, enkelte har endnu ikke betalt kontingent. 

 
7. Bisløjd 2023 v/Poul Erik 

 
Bisløjd kører som det plejer med forskellige aktiviteter. Bla. renoverer Jan den gamle slynge fra Ejby og 
Anders/Poul-Erik har gang i et top-bar-hive. 

 
8. Varroa-behandling?  

Lad os tale om Kristins bekymringsmails - Kristian er ankermand på vask af mider i skolebigården 
 
Der skal skabes et overblik over bitabet i Hovedstadsområdet. Thomas udarbejder en mail med et 
spørgeskema der kan sendes til KABF-medlemmerne for hurtigt at få afklaret bitabet i vores område. 
Spørgeskema afklares desuden med DBF. 
 
Egon, Kristin og Kristian arbejder videre med at finde en egnet metode til vurdering af varroatrykket i en 
bifamilie. 

 



9. Kommunikationsstrategi 
 Hvordan kommunikeres hvad?  
 Nyhedsmails, Hjemmeside og Facebook 

- hvad skal med i næste nyhedsmail – har vi fundet formen? 
- er de ”faste punkter” kommet på hjemmesiden? Biinspektør, kyndige biavlere etc 
- er annoncørerne adviseret og nedlæggelse af bladet – er de med på annoncer på hjemmsiden 
- Nyhedsbrev nr. 1 efter nedlæggelse af bladet, udsendte jeg den 7. januar. 

 
Lodde voks i rammer og stempling af rammer – skal det på FB? – Hvem gør det? 
Skal vi efterlyse nye bigårdsledere på FB – Hvem gør det? 

 Kalenderdatoer – annonceres FB og hjemmeside – Hvem gør det? 
 Honning til salt – skal det på FB – Hvem gør det? 
 Projektet om pollen – skal der skrives noget på FB? 

 
Der bør bruges en mindre sum penge på en opdateret hjemmeside således at den bliver mere 
brugervenlig/nemmere at holde opdateret. Foreningen har behov for et vidensløft på hjemmeside samt 
FB. Ole kontakter firmaet bag DBF’s hjemmeside (Von Bülow) for at få afklaret behov og evt. udarbejde 
en Kravsspecifikation. Thomas har desuden fået en enkelt tilbagemelding på efterlysningen af en der 
kan bistå med hjemmesiden. Thomas skaffer kontaktinfo. til Ole der står for den videre kontakt. 

 
10. Eventuelt 
 -a): Maling af stader i Ejby 

-b):Udlån af slynge er det kommet på FB? Turnus som bigårdsleder 
-c):Opfordring til at melde sig ind facebookgruppen. Kan vi ikke sende invitation ud via nyhedsmail? 
 
Ad. a): 
Poul-Erik skaffer maling til staderne. 
 
Ad. b): 
Udlån af slynge endnu ikke kommet på FB. Kommer på som punkt på næste bestyrelsesmøde. Det skal 
desuden afklares hvordan man kan sikre mod uautoriseret adgang. Fx Bluetooth hængelås, kamera 
andet? 
 
Ad. c): 
Spørgsmål vedr. firmamedlemsskab? DBF accepterer at man kan være med som institution. Dette punkt 
medtages på næste bestyrelsesmøde. 
Vi diskutererede i øvrigt hvad vi skal sige til folk der vil gå på kursus i vores forening, men som ikke 
nødvendigvis vil have bierne i Københavnsområdet og ikke nødvendigvis vil komme i skolebigårdene. Vi 
er enige om at det optimale er at vores medlemmer regelmæssigt møder op i en af vores skolebigårde – 
men vi er nok nødt til at acceptere at der er mange modeller for hvordan og hvor man holder bier. 
 
Det vil være fint at få tilknyttet andre kræfter end blot bestyrelsen, således at bestyrelsen kan aflastes lidt 
med de mange opgaver. 
 
Den af Rikke udarbejdede liste omkring ”Flere frivillige arbejdskræfter i foreningen” tages med på næste 
bestyrelsesmøde. 
 


