Referat af bestyrelsesmøde i KABF d. 29. juni 2015 kl. 18.00 hos Thomas, Støvnæs Alle 2400
Deltagere:
Formand Thomas Skall/ Næstformand Poul Erik Andersen/ Kasserer Viggo Jessen/ Sekretær og referent
Annette Andersen/ Bestyrelsesmedlem Ulla Fogt.
Afbud:
Suppleant Morten Westy.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Arbejdspapir, åbne punkter fra sidste møde
”God praksis når der slynges og presses honning” udkast fra sidste bestyrelsesmøde lamineres og skal
fremover følge med hhv. slynge og presse ved udlån.
”Min honning” er sat på hjemmesiden som er en liste over lokale honningsælgere.
Medlemsliste sat på låst side på hjemmesiden.
Dette års kursister på begynderkurset har fået tilbud om deltagelse i Læsø turen til august, men ingen af de
nye biavlere har efterfølgende meldt sig til.
Billeder fra bisløjd er kommet på hjemmesiden og vokstavlen.
En notits om, at bier der sælges/flyttes skal synes, skal fremover stå på stadepladsen i vokstavlen.
Ny trappe til skolebigården i Ejby står stadig åbent.
3. Generalforsamling i DBF afholdt d. 11. april 2015
Der var positive tilbagemeldinger fra de af bestyrelsen (Thomas, Poul Erik og Annette), der deltog ved dette
års generalforsamling i DBF. Det ser ud til at køre rigtig godt, så der er ikke så meget at berette ud over det
referat, der blev bragt i TB.
4. Generalforsamling 2015 i KABF
Lokalet i Hvidovre er reserveret til afholdelse af ordinær generalforsamling i KABF d. 29. september 2015 kl.
19.30. Der skal en meddelelse herom i TB og vokstavlen.
På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år)og 1 suppleant (1år). Poul Erik ønsker genvalg.
Trods ihærdige og oprigtige forsøg på overtalelse til at tage endnu en periode, må det desværre føres til
referat, at Viggo, Ulla og Morten ikke ønsker genvalg.
Viggo vil fremover fungere som konsulent i foreningen.
Ulla ønsker at fortsætte som redaktør på vokstavlen.
Morten ønsker stadig at være webmaster på hjemmesiden.
Ligesom sidste år ønsker bestyrelsen at pege på Villy som dirigent.
5. Begynderkursus 2015/2016
Viggo vil gerne stå for tilmelding til begynderkurset i 2016.
6. Status på bigårdene
Viggo ønsker ikke at fortsætte som skolebigårdsleder på LIFE til næste år, trods ihærdige og ikke mindst
oprigtige forsøg på at overtale ham til det modsatte. En ny skolebigårdsleder skal derfor findes via opslag i
vokstavlen. Thomas og Viggo snakker om indhold af opslag.
Som følge af Viggos fratræden som skolebigårdsleder, vil det være hensigtsmæssigt at finde plads til
skolebigårdens materiel. Måske kunne det være en mulighed at ansøge om tilladelse til at opstille en
container på p-pladsen ved skolebigården. Thomas/Viggo tager kontakt til rette vedkommende på LIFE.
Viggo vil heldigvis gerne fortsætte med at undervise de nye biavlere i den praktiske del af begynderkurset
på LIFE.
Der er byggeplaner på det sted, hvor skolebigården på LIFE ligger. Den fremtidige placering af
skolebigården kendes ikke endnu. Byggeriet ventes at være færdigt i 2017.
Det blev besluttet at udmelde KABF af voksklubben, så tavlerne fra de to skolebigårde ikke behøver at
holdes adskilt. Samtidig er vi ikke afhængig af tidsfrister for aflevering af voks.
Fremover vil skolebigårdene bruge voks fra grøn pulje hos Heino.

Poul Erik vil snakke med Grandtoftegaard om muligheder og forventninger til at lave en skolebigård derude.
Thomas skriver ud til medlemmerne om aflysning af honningfratagning grundet for lidt indbæring. Samtidig
skal der reklameres for Viggos biskæg, der skal laves i Ejby skolebigård søndag d. 19. juli kl. 13.00. Det
aflyses via hjemmesiden, hvis vejret bliver dårligt.
Honningslyngning hos Bybi aflyses også.
7. Sommerturen er vi klar?
Viggo skriver til de tilmeldte og minder om betaling senest 1. august.
8. Oxalsyreblandere
Bent Kofod og Inger Nielsen har meldt sig til at stå for at blande oxalsyre til foreningens medlemmer til
udlevering i Ejby og på Life. Morten har informeret om opgaven, og der sættes et skriv i vokstavlen og på
hjemmesiden om tidsfrister for bestilling. Ulla har allerede modtaget indlægget fra Bent og Inger.
9. Vinterarrangementer 2015/2016
27. oktober: Egon og Flemming om at være ny biavler. (Thomas)
1. december: Julearrangement med honningsmagning og evt. mjødsmagning. (Annette, Morten)
12. januar: Beate Strandberg om økologi og bier. (Annette)
9. februar: Flemming Vejsnæs om honningbehandling. (Thomas)
15. marts: Yoko om vilde bier. (Thomas)
10. Status på bisløjd
Poul Erik fortsætter ved roret og styrer vanligt igennem en ny sæson med ivrige bisløjdere. Deltagerbetaling
vil igen i år være på 200 kr. Et indlæg sættes på hjemmesiden og i vokstavlen.
11. Status vokstavlen
Deadline er d. 31. juli. Indkaldelse til GF skal med plus andre indlæg, der allerede er nævnt andet sted i
referatet.
Thomas vil høre Melanie, om vi ikke kan få billeder af Danmarks længste honningmad, så de kan komme i
vokstavlen.
12. Kalender
Næste møde holdes hos Thomas d. 6. oktober kl. 19.00.
13. Eventuelt
Thomas, Tapani ,Rune og Oliver mødes med Københavns Kommunes biologer ang. naturfredning på
Amager.
Materialegården tæt på Ejby skolebigård kan evt. benyttes til slyngerum, så vi fremover kan slynge
foreningens honning der. Gert Wiberg mener ikke, at Glostrup Kommune bruger bygningen til noget i
øjeblikket. Gert/Thomas tager kontakt til Ghita, der er naturvejleder i området.

