Referat af bestyrelsesmøde i KABF d. 7. oktober 2014 kl. 19.00 på Tønnesvej 27.
Tilstede ved mødet var
Formand Thomas Skall / næstformand Poul Erik Andersen / kasserer Viggo Jessen / sekretær
Annette Andersen / bestyrelsesmedlem Ulla Fogt/ Suppleant Morten Westy
Referenter Morten Westy og Annette Andersen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Ingen bemærkninger
3. Evaluering af Generalforsamlingen
Generalforsamlingen gik godt og forløb i god ro og orden uden indkomne forslag. Der var ikke så
mange medlemmer, der havde valgt at møde op til generalforsamlingen i år (26 mod 41 sidste år),
hvilket skal holdes op mod det stadig stigende antal medlemmer.
Det blev diskuteret, hvad grunden kunne være, og om vi evt. skulle afholde generalforsamlingen et
andet mere centralt sted f.eks. på LIFE. Der var dog bred enighed om, at vi har nogle gode lokaler i
Hvidovre, og at det er en fordel at foreningens arrangementer afholdes forskellige steder i KABF’s
område.
Ammi spurgte på generalforsamlingen, om bestyrelsesreferater kunne lægges på hjemmesiden, så
medlemmerne har mulighed for at følge med i foreningens arbejde. Bestyrelsen er blevet enige
om, at lægge referaterne ud på en låst side, hvor det kun er medlemmerne, der har adgang via
password. Morten undersøger, om det kan lade sig gøre.
Referat af generalforsamlingen fremsendes til Villy, så han har mulighed for at gennemlæse det,
før det lægges på hjemmesiden.
Bestyrelsen konstituerede sig således, at de genvalgte bestyrelsesmedlemmer fortsætter som
hidtil.
4. Formandsmødet i DBF
Thomas og Annette er tilmeldt formandsmødet i Kolding. Der er endnu ikke udsendt en dagsorden
for mødet, men der er fremsendt et forslag fra Helle Sehested, Peter Nielsen, Jan Sæther og Klaus
Andersen til samtlige formænd, som bl.a. omhandler en uddannelsesplan med afsluttende
eksamen og diplom for nye biavlere.
Desuden er der lagt op til, at der på formandsmødet diskuteres, hvorvidt at bl.a. mødet, der blev
holdt d. 3. oktober om økologi i DBF regi, skal videooptages og lægges på nettet, samt at DBF
fremadrettet skal optage lignende møder til offentliggørelse på nettet.
Der var enighed om ikke at støtte, det fremsendte forslag om en ny uddannelsesplan på
formandsmødet, da vi i bestyrelsen mener, at der allerede i dag tilbydes udmærkede kurser i biavl
i lokalforeningerne og i DBF. Der skal naturligvis være plads til forbedringer, men da vi er en

forening af hobbybiavlere, der lægger vægt på hyggeligt samvær omkring bierne, mener vi at
forslaget er for vidtgående.
Ligeledes støtter bestyrelsen ikke, at møder afholdt i DBF regi videooptages og lægges på nettet,
da det måske kan afholde nogle af mødedeltagerne fra at udtale sig lige så frit, som hvis der ikke
blev filmet.
Thomas overvejer at sende et forslag om at oprette en liste på DBF’s hjemmeside over de biavlere,
der sælger honning, så det er muligt at købe sin honning lokalt.
Thomas sender dagsorden for formandsmødet ud til bestyrelsen, når den modtages.
5. Bipest, mulige tiltag til forebyggelse – emner til blad og hjemmeside
Thomas skriver et oplæg vedrørende retningslinjer om god hygiejne i skolebigården til vokstavlen.
Der indkøbes latexhandsker til skolebigårdene til de medlemmer, der måtte ønske at benytte dem.
6. Sommertur 2015
Der er kommet forhåndstilsagn fra 33 medlemmer, der ønsker at tilmelde sig Læsø turen 2015. For
at få adgang til Lille Vildmose skal vi op på ca. 50 tilmeldte inden 1. februar.
Poul Erik laver et skriv om turen i næste nummer af vokstavlen.
På næste bestyrelsesmøde vurderes det, om vi skal invitere medlemmer fra en anden
lokalforening med for nå op på 50 tilmeldte.
7. Hvorfor blev jeg biavler
Der er ikke kommet nye historier fra medlemmerne, så nu ligger der indlæg fra Thomas, Morten
og Annette på hjemmesiden. Opskriften på mysli-stængerne mangler, - Morten lægger den på.
Poul Erik overvejer at skrive sin historie.
8. Arbejdsgrupper, hvordan kommer vi videre?
Arbejdsgruppe til:
 Sommerfest – tovholder Annette
 Vinter arrangement – tovholder Thomas
 Oxalsyreblanding og uddeling – tovholder Morten
Hver tovholder laver et skriv til næste udgave af vokstavlen, om hvad arbejdsgruppen skal lave.
Vi skal også gerne have en arbejdsgruppe til at arrangere sommerturen i 2016, men den venter vi
med til næste år.
9. Status på skolebigårdene /slyngested
Vi skal finde et andet slyngested til næste år, da vi ikke er blevet godkendt til nøglekursus på
Streyf. Begrundelsen er, at vi ikke med vores aktivitet bruger området omkring Streyf.
Alternative steder kan være:
 Hotel- og restaurationsskolen i Valby
 Ejbyhallen eller spejderne
 By-bi slynger og pakker rammer for 4 kr. pr. kg.
Thomas ringer til Oliver for at høre, hvordan det foregår hos by-bi.

10. Status på bisløjd
16 er tilmeldt.
11. Status Vokstavlen
Deadline er 24/10-14.
Sven Branner skal stå som bisygdomsinspektør i område 1.
Kontingent skal rettes til 765,Ulla laver et skriv om, at vi ønsker at opdatere medlemmernes e-mailadresser, henvendelse skal
ske til enten Viggo eller Morten.
Det skal annonceres tydeligere i bladet at oxalsyre skal bestilles.
12. Status hjemmesiden
Det skal annonceres tydeligere på hjemmesiden at Oxalsyre skal bestilles.
Morten laver et skriv om, at vi ønsker at opdatere medlemmernes e-mailadresser, henvendelse
skal ske til enten Viggo eller Morten.
Resultatet af den undersøgelse, der har været på hjemmesiden, sendes ud til bestyrelsen
(Morten).
Introduktion til, hvordan vi selv kan lægge tekst og billeder på hjemmesiden, sættes på dagsorden
til næste bestyrelsesmøde. Morten står for intro.
13. Vinterarrangementer
Alt ser ud til at være på plads.
14. Kalender – mødeplanlægning
Næste 2 møder er
 6. januar 2015 kl. 19:00 på Tønnesvej 27.
 23. marts 2015 kl. 19:00 på Tønnesvej 27.
15. Eventuelt
Løs snak omhandlende mødet om økologisk biavl.

