
KABF Bestyrelsesmøde 16.03.2015, kl. 19:00 
hos Viggo, Tønnesvej 27, 2300 S 
 
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. Arbejdspapiret, åbne punkter fra sidste møde 
Forslag vedrørende liste over lokale honningsælgere er ikke med til GF i DBF dette år. Grunden er, at der 
måske kan være nogle uafklarede detaljer vedrørende skat/efterløn for de, der vælger at oprette sig på 
listen. Det blev besluttet at prøve ideen af på vores egen hjemmeside først, og hvis det viser sig at være en 
succes, kan vi arbejde videre med ideen og evt. oprette et domænenavn. 
 
Ang. mærkning af økologisk honning stiller fødevareminister Dan Jørgensen sig nu meget positiv overfor 
den fortolkning af reglerne, som DBF ønsker. Vi afventer derfor et nyt udspil på området. 
 
”God praksis i bigården” blev omdelt til læsning og kommentering til næste bestyrelsesmøde. 
 
Ingen tilmeldinger til de to arbejdsgrupper, der skal arrangere vinterarrangementer og sommerfesten. Der 
var en opfordring til at melde sig til i sidste nummer af vokstavlen, men da det ikke gav det ønskede 
resultat, må vi forsøge at appellere til medlemmerne, når vi mødes til vores øvrige arrangementer. 
 
Hele bestyrelsen undtagen Annette var på besøg hos Bybi d. 26. januar, for at se deres slyngefaciliteter og 
få afklaret, om Bybi kan slynge foreningens honning fra skolebigårdene i Ejby og på LIFE. Grunden er den 
ringe tilslutning til slyngedagen sidste år. Bybi kan slynge for begge skolebigårde og afsætte honningen fra 
Life. Honningen fra Ejby falder uden for kategorien byhonning, og Bybi kan derfor ikke sælge den. 
 
3. Teorikursus – afløser efter Jesper 
Det er sidste sæson med Jesper som underviser på den teoretiske del af begynderkurset, en opgave han har 
varetaget i mange år og fra sidste år sammen med Bitta. Morten Westi vil meget gerne tage over efter 
Jesper, så det fremover vil være Morten og Bitta, der tager sig af teoridelen. 
 
Da der også i år er stor søgning til foreningens begynderkurser, overvejer bestyrelsen muligheden for at 
starte endnu et praktikforløb på Grandtoftegaard til næste år. Med en ekstra skolebigaard og et større 
teorilokale, vil vi kunne undervise 20 nye biavlere mere om året. 

 
4. Generalforsamling i DBF 11. april 2015 
Thomas, Poul Erik og Annette er tilmeldt til GF.  
 

5. Sommertur 2015, Læsø  
Der er 37 medlemmer, der har meldt sig til Læsø turen. De nye biavlere vil blive spurgt på en af 
teoriaftenerne.  

 
6. Hvorfor blev jeg biavler 
Der er ikke kommet nye indlæg til hjemmesiden. 

 
7. Arbejdsgrupper, hvordan kommer vi videre? 
Morten skriver til de to, der har meldt sig til at lave oxalsyre til medlemmerne til efteråret, så de ved, hvad 
der skal ske. 



 
8. Status på skolebigårdene  
Honningen bliver slynget hos Bybi, og den skal køres ud til slyngerummet mandag morgen efter 
honningfratagning. 
Viggo køber engangshandsker hos Matas til skolebigårdene på Life og i Ejby. 

 
9. Status på bisløjd 
Der er ca. 12 deltagere pr. gang, og der er produceret mange gode ting på sløjdaftenerne bla. 5 kenya 
stader, 3 trugstader, 1 engelsk stade, 1 honningpresse. 
Der skal tages billeder af det færdige resultat, som skal lægges på hjemmesiden. 
 
Det er aftalt med sløjdlæreren, at savklingerne skal slibes og regningen sendes til KABF. 

 
10. Status Vokstavlen 
Billeder fra sløjd sættes i næste nummer.  
Medlemslisten lægges på hjemmesiden separat på den låste side. 
Log in skrives i vokstavlen under nyttige oplysninger. 
Der skal laves et skriv på ”stadepladsen” om, at sælger skal sørge for, at bierne bliver synet ved flytning og 
salg. 
Datoer på honningfratagning skal med. 
Der skal skrives et indlæg om Læsøturen med antal tilmeldte og tur program. 
Der er kommet en ny annonce fra Trifolium. 

 
11. Vinterarrangementer 2015/2016 
Alle tænker over forslag til næste bestyrelsesmøde.  
Ideer der blev nævnt: Solitære bier, Fl. Vejsnæs honningbehandling, biplanter, Beate Strandgaard, Jens 
Juhl.  

 
12. Kalender – mødeplanlægning 
Næste møde er mandag d. 29. juni kl. 18 hos Thomas. 

 
13. Eventuelt 
Løs snak om de nye bøger fra Eigil Holm og et nostalgisk kig i de gamle. 


