Referat af KABF bestyrelsesmøde d. 6. april 2016 kl. 19.00 hos Thomas Støvnæs Alle 50
Deltagere i mødet:
Formand Thomas Skall/ Næstformand Poul Erik Andersen/ Kasserer Niels Bülov Max/ Sekretær og referent
Annette Andersen/ Bestyrelsesmedlem Egon Lund Christensen.
Afbud fra suppleant Michael Schaumburg

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
”Nye ideer” fra skolebigårdsmødet fra d. 5. april tilføjes under pkt. 2.

2. Evaluering af mødet den 5. april om skolebigårdenes fremtidige drift
Thomas laver en plan over, hvem der kommer hen over sommeren i skolebigårdene samt skriver
ud til dem, der mangler at oplyse om, hvilke datoer de kan møde op.
Nye stadebøger skal laves med et lamineret foldud papir med spørgsmål, der skal besvares ved
gennemsyn af bifamilierne. Egon og Poul Erik sender forslag rundt, og Egon udformer
stadebøgerne.
Thomas laver en materiale tjekliste, så det sikres, at der er de ting, der skal bruges i skolebigården
til næste bimøde.
Niels kontaktes, hvis der mangler materialer og sørger for bestilling/indkøb.
Bybi slynger foreningens honning igen i år.
På mødet d. 5. april blev der lavet et ideoplæg, som hermed gengives i dette referat til brug for
fremtidige overvejelser omkring driften af skolebigårdene.
Life: Skolebigård med fokus på grundprincipperne mht. den almene pasning af bier.
Ejby: Skolebigård der foruden den almindelige pasning af bier også kan tilbyde indblik i forskellige
driftformer f.eks. Top bar eller Warre.
Fokus på basal praksis.
Fokus på én undervisningsbigård.
Fordeling af undervisning med 2 hold ét hver 14. dag.
Undervisningsteams på 3 personer på rotationsbasis.
3. Orientering på kurset om foreningen og om forventningen til fremmøde i skolebigårdene
Thomas tager ind på KU science d. 12. april og informerer de nye biavlere om KABF og foreningens
arbejde især med fokus på skolebigårdene, hvor det forventes, at de nye biavlere deltager i 3
mødeaftener i skolebigården hen over sommeren.
4. Gennemgang af arbejdspapiret fra mødet den 19.01.2016
Det er ikke muligt, at foreningen kan benytte bygningen ved siden af skolebigården til slyngerum
og andet, men vi kan få adgang til Ejbyhallen med en nøglebrik. Med den kan vi også få adgang til
et lokale med plads til 80 personer, det kan reserves via internet.
Thomas oplyser, at det er muligt inden for lovgivningen at lægge medlemslisten op på
hjemmesiden under log in.
Michael laver medlemslisten sammen med Morten Westy
5. Kort referat af Biavlskonference 5.-6. marts og kursus for begyndere

Thomas og Poul Erik var til biavlskonferencen, som var god og interessant med meget fokus på
varroa.
Egon deltog i kurset, hvor der hovedsageligt deltog biavlere med 1-3 års erfaring i bihold. Emner
var bl.a. DBF strategier, stadebillen praktisk viden om bier med fokus på landskab og bier på landet.
6. Generalforsamlingen i DBF 9. april 2016
De indsendte forslag blev kort gennemgået, og bestyrelsen kunne umiddelbart tilslutte sig forslag
1,2,5 og 6.
7. Kort referat af generalforsamlingen i Hvidovre Biavlerforening
Thomas deltog i mødet, hvor han informerede om de tanker, vi har gjort os m.h.t., hvordan driften
af skolebigårdene i Ejby og på KU fremover vil blive tilrettelagt.
8. Status på bisløjd
Bisløjd er færdig for i år, og der blev lavet 4 lavnormal stader og 6 12x10 trugstader plus det løse.
Egon vil lave en tegning over sit observationsstade til brug for interesserede medlemmer.
Et sæt ajourførte arbejdstegninger til lavnormal og 12x10 stader udføres ligeledes, så DBF kan
opdatere arbejdstegningerne på hjemmesiden.
Der er i år valgt en ny leverandør af byggesæt til trugstaderne. Kvaliteten er blevet meget bedre og
prisen er derfor også steget.
Til næste år vil der være plads til 20 på sløjdholdet efter først til mølle princippet.
Lise har taget billeder af trugstadeholdet, som skal med i den kommende udgave af
vokstavlen.(Poul Erik).
9. Status Vokstavlen
Foto af bestyrelsen tages på næste møde.
Deadline for indlæg til bladet er d. 24. april.
10. Status hjemmesiden
Foto af bestyrelsen tages på næste møde.
Michael og Morten lægger medlemsliste på hjemmesiden under log in.
11. Eventuelt
Thomas og Michael tager til møde i Andelsforeningen og fortæller om, hvordan man holder bier.
Der er lavet en aftale om at Gladsaxe Kommune kommer ud til skolebigården i Ejby kl. 18 d. 18.
eller d. 25. maj og hører om bier. Thomas tegner og fortæller og kl. 19 skal de ned og se bier live.
Erhard er orienteret om besøget.
Der indkøbes nøglebokse til skolebigårdene i Ejby og på KU + 4 ens hængelåse samt ekstranøgler
til buret på KU. (Niels).
Niels hører Viggo om, hvem der har fået udleveret nøgler til bigårdene samt aftaler med Viggo,
hvornår der kan hentes materialer ind til KU.
Der skal indkøbes en transportvogn til fragt af materialer fra ”laden” til bigården på KU.
Nøglebrik til Ejbyhallen bestilles.(Thomas).
12. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden?
Thomas fortæller i hjørnet, hvad der er besluttet i skolebigårdene.
Medlemsfortegnelse skal med næste gang, Niels sender til Ulla.
Der informeres om DBF 150 års jubilæum i Ringe.

