
Referat af bestyrelsesmøde i KABF d. 06-01-2015 kl. 17:00 
hos Thomas, Støvsnæs Allé 50, 2400 NV 
 
Deltagere i mødet: 
Formand: Thomas Skall / Næstformand: Poul Erik Andersen / Kasserer: Viggo Jessen / sekretær: Annette 
Andersen / Bestyrelsesmedlem: Ulla Fogt / Suppleant: Morten Westy   
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (7. oktober 2014) 
Referat fra sidste møde godkendt.  
Under punktet blev det diskuteret, om vi kan lægge referatet ud på hjemmesiden før næste 
bestyrelsesmøde, da bestyrelsen via mail gennemser, kommenterer og reelt set også dermed på et tidligere 
tidspunkt godkender referatet. Ulempen ved en hurtigere udsendelse på hjemmesiden kan være, at 
bestyrelsen måske ikke får den fornødne arbejdsro. Det blev aftalt at udfærdige en arbejdsplan over 
bestyrelsens opgaver, der så følger dagsorden til næste møde. 
 
3. Status hjemmesiden 
På hjemmesiden har der været en opfordring til medlemmerne om at opdatere deres email adresser, så 
bestyrelsen dermed får mulighed for at kunne sende mails ud ved f.eks. sygdomsudbrud eller særlige 
arrangementer, der kræver en lidt hurtigere tilbagemelding, end den vi kan få via vokstavlen. 
 17 medlemmer har været inde og opdatere deres oplysninger, og det vurderes at 95 % af medlemmerne 
har email adresser. 
Under punktet underviste Morten resten af bestyrelsen i, hvordan man lægger tekst og billeder på 
hjemmesiden. 
Morten sætter næste vinterarrangement på forsiden for at skabe lidt større opmærksomhed omkring det.  
 
4. Generalforsamling i DBF 11. april 2015 
Thomas tilmelder Annette og Poul Erik til GF. 
Thomas skriver og indsender forslag til GF gående på, at der på DBF´s hjemmeside oprettes en liste over de 
honningavlere, der ønsker at sælge deres honning. Begrundelsen for forslaget er, at interesserede dermed 
får mulighed for at finde og købe honning hos deres lokale honningavler. Det er vores indtryk, at mange 
ikke ved, hvor de skal henvende sig, hvis de ønsker at købe honning.   
Økologisk Landsforening stiller sig positive overfor at lave et mærke til biavlere der, så vidt det er muligt, 
tilstræber en økologisk produktion. Thomas vil henvende sig til Knud Graaskov for at høre om status og evt. 
stille et forslag om, at DBF arbejder videre hen mod et sådan mærke. Begrundelsen er, at man fortolker 
reglerne for økologisk produktion forskelligt i EU. Da der er meget få områder i Danmark, hvor man kan 
producere økologisk honning, mister danske honningavlere markedsandele i forhold til honning, der 
produceres i lande, der har en mindre restriktiv fortolkning af reglerne. 
  
5. Bipest, mulige tiltag til forebyggelse – emner til blad og hjemmeside 
”God praksis i bigården” lamineres og hænges op i skolebigårdene og udleveres til de nye kursister. 
Thomas skriver en vejledning omkring rengøring af slynge og presse. 
 
6. Sommertur 2015, Læsø  
Der er foreløbig 33 tilmeldte. 
Et skriv vedrørende turen sættes i det næste nummer af vokstavlen, med oplysning om indbetaling af 
depositum, der skal betragtes som en bindende tilmelding. Restbeløb skal være betalt senest 1. august. 



 
7. Hvorfor blev jeg biavler 
Ingen nye historier. 
 
8. Arbejdsgrupper, hvordan kommer vi videre? 
Der er 2 medlemmer, der har meldt sig til oxalsyre opgaven. 
Indlæg vedrørende vinterarrangementer og sommerfest sættes i vokstavlen igen. 
 
9. Status på skolebigårdene (Slyngested 2015) 
Da vi i foreningen ikke på nuværende tidspunkt råder over et godkendt slyngerum, undersøges muligheden 
for at få slynget foreningens honning af Bybi. 
Thomas tager kontakt til Bybi angående et besøg i deres lokaler. 
Evt. kursister hos bybi kan tage kontakt til Viggo ang. venteliste til begynderkurset. 
Viggo og Annette laver oversigt over møderne i skolebigårdene og sender dem til Ulla og Morten. 
Der indkøbes nye magasiner og bunde (til opstablingsstaderne) ud til skolebigården i Ejby, da materiellet 
derude efterhånden er noget nedslidt. 
Ny trappe til huset i Ejby kunne ønskes. Annette hører, om det var en opgave for nogle af dem, der kommer 
i Ejby på medlemsaftenerne. 
 
10. Status på bisløjd 
Der er i år 12-16 deltagere til bisløjd. 
 
11. Status Vokstavlen 
Deadline d. 24.01.15. 
Vindere af honningsmagningen til julehygge skal i bladet sammen med billeder. 
Der rykkes for indbetaling af kontingent. 
 
12. Kalender – mødeplanlægning 
Næste møde d. 16.03.15 kl 19.00 på Tønnesvej. 
 
13. Eventuelt 
Jesper, der underviser de nye kursister sammen med Bitta, ønsker ikke at fortsætte til næste år. 

Bestyrelsen overvejer, hvem der skal overtage opgaven.   

 


