KABF Bestyrelsesmøde

02/07-2014

Deltagende var:
Formand: Thomas Skall / Næstformand: Poul Erik Andersen /
Bestyrelsesmedlem: Ulla Fogt / Kasserer: Viggo Jessen / Sekretær:
Annette Andersen / Suppleant: Morten Westy
Referent: Morten Westy
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Referat fra sidste møde (14/4 2014)
Ingen bemærkninger
3. Evaluering af begynderkursus og praktik i bigårdene
Det er gået rigtig godt, og underviserne vil gerne igen til næste kursus.
En enkelt deltager har efterlyst et kursusbevis. Det blev vi enige om ikke
at indføre som generelpraksis. Hvis der er behov for at kursisten får et
stykke papir på at have deltaget på kurset, kan vi godt skrive et sådant.
4. Evaluering af sommerturen
Det var en rigtig god og fin tur, med gode tilbagemeldinger.
Vi vil gerne sige tak til Grantofte Gård.
5. Sommerarrangement i Ejby
Den 24. aug. kl. 13:00 griller vi, og derefter går vi en tur i området og
høre dets historie. PE hører om vi kan låne borde fra Grantofte Gård. Den
23. er der varroa-behandling i Ejby – i samme anledning rejses teltet
derefter.
Angående mad – Annette bestiller mad hos slagter Jan.
Der appelleres til at medlemmerne medbringer kage til kaffen.
Vi talte om der var mulighed for at naurvejlederne i Glostrup Kommune
kunne fortælle om området. Viggo kontakter hende der er kontaktperson
vedr. Naurens dag.
6. Sommertur 2015, Læsø
PE og VJ – der er 29 forhåndstilsagn. Vi havde håbet på 38 tilmeldinger.
Det aflyses pt. ikke men vil blive lidt dyrere.

I starten af det nye år, skal der gives bindende tilmeldinger eller betales
depositum – vi annoncerer i februar bladet 2015.
7. Hvorfor blev jeg biavler
De 3 historier skal ligges ud på nettet – og medlemmer opfordres til at
skrive lignende. Herigennem kan vi se hinandens ligheder og
forskelligheder og derfra at vores forening er til for hobbybiavler.
Dernæst billeres og lidt fortællinger om hvad der sker i skolebigårderne
Vi har talt om udvalgsgrupper, f.eks. en arbejdsgruppe for sommertur,
undervisning ect. – og at tage forslag med til generalforsamlingen.
8. Vinterarrangementer
21/10 2014, Egon Christensen fortæller om at være ny biavler. Senere
fortæller Fatema Abdoolcarim fortæller om bier i moderne kunst. Fatema
holder sit indlæg på engelsk.
11/11 2014, Otto Stenow fortæller om sin rejse til Sri Lanka, hvor han
besøgte en biavler.
2/12 2014, Julehygge. Som vi har gjort det de seneste par år, kombinerer
vi jule-indledningen med honningsmagning. Medbring et glas af din
honning til bedømmelse. Hver i sær kan vi medbringe et glas til
smagningen. Medbring i øvrigt gerne en honningjulekage, kaffe eller te.
20/01 2015, Rune Haugaard Sørensen, DBF’s sekretariatschef fortæller
over emnet: ”Hvad får vi for vores kontingent?”
24/02 2015, Forsker Claus Rasmussen Phd, fortæller om sin forskning,
herunder om brodløse bier (solitære bier)
17/03 2015, Konsulent Flemming Vejsnæs fra DBF– fortæller om
Honningbehandling.

9. Mail fra Rune Havgård Sørensen om bier i byen.
Som nævnt vil jeg rigtig gerne, om jeres forening vil være med til at lave
et DBF vil rigtig gerne, om vorse forening vil være med til at lave et
arrangement, der sætter fokus på biavlen i byen. Gerne ultimo august
eller primo september.
Vi skal bidrage med:
- Forslag til tre biavlere, der kan vise deres biavl frem (spørg dem gerne)
- Forslag til sted, hvor aftenens oplæg og spisning af sandwich kan finde
sted
- Forslag til dato
- Og endelig være med til at sikre, at arrangementet forløber på en god
måde
Vi bragte Utterlsev Bialug, Slottet i Smørmosen og Bierne på taget af
Blågårdsgade skole i forslag. Thomas kontakter Rune
10. Status på skolebigårdene
(Streyf er reserveret den 6.7.2014 og 16.8.2014)
LIFE: Det går fint, og der tages honning fra på søndag.
Ejby – Det er ikke nødvendigt at få synet bierne, på baggrund af den
bipest der er observeret, da den er ude for kontrolområdet.
11. Status på bisløjd
Lokalet er reserveret 2014 / 2015. Vi har betalt for slibning af klinger
12. Status Vokstavlen
Deadline er 24/07-14.
Indkaldelse til Generalforsamling – VJ reserverer lokalet.
13. Status hjemmesiden
E-mail-tilmeldinger til brug for kalender, Morten undersøger muligheder?
14. Kalender – mødeplanlægning
Næste møde:
Generalforsamling tirsdag d. 23. sep. kl. 19:30 (protokol 18:30)

15. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

