
Referat af KABF bestyrelsesmøde d. 21. juni 2016 kl. 19.00 hos Thomas Støvnæs Alle 50 

Deltagere i mødet:  

Formand Thomas Skall/ Næstformand Poul Erik Andersen/ Kasserer Niels Bülov Max/ Bestyrelsesmedlem 

Egon Lund Christensen. 

 

Afbud fra bestyrelsesmedlem Annette Andersen og fra suppleant Michael Schaumburg. 

 

0. Informationer ved mødets start 

Annette Andersen har meddelt Thomas Skall at hun ikke ønsker at genopstille ved den kommende 

generalforsamling. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

I Annettes fravær vælges Egon som referent. 

 

2. Gennemgang af arbejdspapiret fra mødet 6.4.2016 
Flere punkter vedr. arbejdet i skolebigårdene og organiseringen er gennemført. 
Nyt er: 
 - Der er aftale med Bybi om at de aftager honninghøsten i både KU Science og Ejby, som de nu 
anser for at høre til ”København”. Bestyrelsen skal have afklaret, hvem der står for at bringe de 
høstede tavler til Bybi. Det gælder både honningtavlerne der samles 9. - 10.juli og 13. - 14. august. 
 
 - Der er brug for en præcisering af de beskeder i stadebøgerne, som skrives hver gang stadet er 
blevet efterset. Når mange skiftes til eftersynene og der ikke er en gennemgående bigårdsleder, er 
det vigtigt at vide, hvem der har stået for eftersynet. En instruktion om at underskrive tages med 
på indstikket i stadebøgerne, når vi reviderer det. Det er ikke nødvendigt at beskrive alle 
punkterne, men vigtigt at notere hvis der ikke er en ”normal situation” på de oplistede punkter. 
               
3. Evaluering af kurset 2016 og ordningen i skolebigårdene 
 - Tilbagemeldingerne fra kursisterne er positive. Oplevelsen er at kursisterne ved lidt mere end før. 
 
 - Erhard vil gerne tage den praktiske del i Ejby. Og vil gerne gentage modellen med 2 der møder 
tirsdag og onsdag og supplerer hinanden. 
 
 - Vi har behov for at ”nogen” har et overordnet blik på bigårdene og griber ind, når der skal ske 
mere end blot at efterse staderne. En mulig model kan være, at bigårdslederne sender en besked 
til bestyrelsen om, hvordan det går lige nu: fremmødet, vejret, problemer i hvilke familier, 
manglende materiel og lignende. Så bestyrelsen kan iværksætte det nødvendige omkring ”det der 
ikke bliver klaret ved at man kommer og ser til familien”. 
 
 - Vi har nogle hængepartier, hvor vi mangler klare løsninger; indkøb af materialer, organisering af 
processerne omkring honninghøst – slyngning – afsmeltning af tavler – afhentning af vaskede 
tavler. 
 
 - Arne Egelund vil gerne sælge bifoder, jf. mail fra Viggo herom. Prisen angives til 93,45 kr. for Api-
invert (excl. moms). Beslutning om at vi i år bestiller foder hos Arne Egelund og ser tiden an, om vi 
skal samle indkøbene hos få leverandører. 
 



 - Evaluering af bigårdenes nye organisering. Opbakning til et forslag om at invitere alle 
bigårdslederne i 2016 til et møde sidst på sæsonen for at få evalueret sommerens indsats, 
erfaringer og resultater. Der kan uddeles en præmie for deltagelsen, hvor forslaget er at det kunne 
blive 2 øl af det særlige bryg, der er produceret til 150-års jubilæet. Som dato peges der på 
slutningen af august / begyndelsen af september, og 30. august bliver valgt. Thomas undersøger 
om vi kan være i lokalerne på KU Science. 
 
 - Kurset 2017.  Som undervisere kan vi regne med, at Morten og Britta gerne vil fortsætte. Til den 
praktiske undervisning i bigårdene er Erhard og Steen villig til en sæson mere, men vi skal finde én 
meresom kandidater. Thomas tager sig af kursusplanlægningen. 
 
4. Generalforsamling 2016  
Ammi tilbyder at bage brød til kaffen, og bestyrelsen tager med glæde mod Ammis tilbud. 
Der skal sørges for indkaldelse til generalforsamlingen i næste nr. af Vokstavlen, hvor deadline er 
24. juli – bladet udsendes senest 6. september, hvilket er min. 3 uger før GF. På valg er: Thomas, 
Annette og Michael. Som dirigent foreslås det at spørge Villy– ellers er Jan Idorn også en mulighed. 
 
5. Vinterarrangementer. Har vi emner, ideer? 
Følgende emner og ideer blev listet op: 
 - Thomas spørger Nordic Food Lab om de planlægger at hente dronelarver i år. (Modydelsen 
herfor er formuleret som at Nordic Food Lab afholder et arrangement for KABF i løbet af vinteren). 
 
 - Preben Eriksen er i mailkorrespondance med KABF om temaet ”mønter og biavl”. Preben Eriksen 
vil helst komme til København i kombination med andet ærinde hertil, og det er der en mulighed 
for i november. Thomas går videre med at undersøge mulighederne. 
 
 - Tidligere traditioner for brug af bi-produkter. Fx baseret på viden fra Frilandsmuseet, 
Nationalmuseet, Gl. Estrup om anvendelse af honning, bivoks mv. til produkter af træ, læder, 
tekstiler, lys mv. Egon undersøger muligheder. 
 - Kan Dorthe fortælle noget spændende ? Dorthe købte større bivoksmængde af Poul Erik. 
 
 - MariaHanne Gram kan fortælle om vilde bier – optrådte på biavlskonferencen sidste gang. 
Thomas undersøger. 
 
 - Indsigt i dronningeavl, fx fortalt af Helle Theodorsen, der fortalte om dronningeavl på 
Biavlerkurset for Yngre biavlere i marts 2016. 
 
 - Et julearrangement med honningsmagning. Annette og Morten har gjort det godt og bør spørges 
om de vil arrangere det i 2016. Thomas undersøger. 
 
 - Lise Verup sammen med Birgitte og at være ny biavler. Poul Erik har et par kandidater til at 
fortælle om det at være ny biavler i tankerne og undersøger om de har lyst og mod på at fortælle 
til et vinterarrangementdet. 
 
 - En vintertur til en materielforhandler – fx en tur til Heino for at se/høre om vokssmeltning mv. 
 
 - Vi har et par medlemmer der har En Hans ? med forstand på spiselige vilde planter, måske kunne 
én af dem  til at fortælle om det – Thomas undersøger. 
 
Følgende datoer blev udpeget som brugbare datoer til vinterarrangementer: 



Tirsdag d. 11. oktober 2016 
Tirsdag d. 8. november 2016 
Tirsdag d. 6 december 2016 
Tirsdag d. 10. januar 2017 
Tirsdag d. 7 februar 2017 
Lørdag d. 4. eller lørdag d. 11. marts 2017 for et besøg hos Heino 
  
6. Arrangementet i Ringe. 
Flemming Vejsnæs har jubilæum som markeres i forbindelse med DBF’s jubilæum i Ringe 2.-3. juli. 
Hvordan KABF kan bidrage blev diskuteret; og valget blev at give Flemming Vejsnæs flydende 
honning fra København + en bog med fokus på særlige ting fra København. 
 
7. Bisløjd 2016/2017 
Der er tvivl om vi har et lokale til sæsonen. Tvivlen ligger i at Gentofte kommune, 
Fritidsforvaltningen er afventende med at give svar. Poul Erik ønsker at sende 3 eksemplarer af 
Vokstavlen til uddeling til kontakter i Gentofte kommune, og Niels sender disse til Poul Erik. 
 
8. Status Vokstavlen 
Måske skal vi ændre formatet og gå over til mailudsendelse. Men vi afventer indtil videre. 
 
9. Status hjemmesiden 
Beslutning om ikke at tage fotos i dag. 
 
10. Eventuelt 
- Under punkt 8 ”Status Vokstavlen” blev et tema formuleret, som kan tages med til næste 
formandsmøde i DBF: Skal der være tvunget medlemskab af både lokalforening og DBF ?, eller kan 
DBF-opkævningen også fungere hvor det kun handler om lokalforeningsmedlemskab? Er 
opkrævningen af kontingent for lokalmedlemskab sammen med DBF-medlemskabet et problem ? 
Spørgsmålet er af betydning for arbejdsgangen hos kassereren omkring opkrævning af 
kontingenter hos medlemmer, der kun er medlemmer af lokalforeningen og ikke af DBF. 
 
 - Det er ønskeligt at der holdes en sommerfest, men bestyrelsen ser sig ikke i stand til at 
arrangere dette. I år er det arbejdet med den nye organisering af pasningen af bigårdene, der 
bliver prioriteret. 
 
 - Det er blevet foreslået at interesserede i Top-Bar Hive kunne få det vist og gennemgået ved et 
besøg hos Gert Wiberg Pedersen – som har foreslået, at det begrænses til bisløjd-kredsen for at 
holde omfanget nede på det håndterlige. 
 
 - (Dette punkt har jeg brug for at få opfrisket Giv mig endelig besked hvis du husker det bedre end 
jeg: )  Arrangement om den brune bi på Læsø – hvor er det fra ? Poul Erik. 
I Tidskrift for biavl er det annonceret at der den 21. august forsøges etableret en forening til støtte 
for den brune bi. Poul Erik har planer om at deltage. 
 
 - Kan vore forskellige konti i banken med fordel slås sammen til kun én ? Niels afklarer. 
Er det muligt og hvordan kan MobilePay knyttes til ? 
 
 - Der er et arrangement for varroa-koordinatorer i Hobro 7. aug. Enighed om at Poul Erik kan 
deltage for KABF. 
 



 - Skiltet på KU Science i bigården, der oplyser hvem der er ansvarlig for bigården skal ikke mere 
oplyse Viggos og Ullas telefon.  I stedet henvises til Vokstavlen.dk hvor diverse aktuelle 
telefonnumre er tilgængelige. Oplysning om honningsalg fra bigården skal fjernes, da det ikke er 
muligt at fortsætte dette salg, når vi har skiftende bigårdsledere hen over sommeren. 
 
 - Skabene i KU Science i laden er indrettet med hylder i det ene og uden hylder i det andet. Det 
passer fint til tavler mv. på hylderne og magasiner og andre større materialer i skabet uden hylder. 
 
 - KABFs frugtkværn, der lånes ud til medlemmer til honningpresning og frugtpresning er defekt. 
Sikkerhedsanordningen fungerer ikke – når tragten er påsat slår starteren fra efter nogen tid, og 
for at den igen kan starte, skal sikkerhedsanordningen fjernes. Udlånet af den udgår og den 
kasseres eller hvis nogen er interesseret i at overtage den, kan bestyrelsen aftale at overdrage den 
til vedkommende. 
 
 - Fordeling af opgaverne med at fratage honningtavler i KU Science og Ejby fordeles således: 
Niels tager honningtavler fra i KU Science 10. juli 2016 (kl. 10) 
Egon og Poul Erik tager honningtavler fra i KU Science 14. august (kl. 10) 
Thomas tager honningtavler fra i Ejby såvel 9. juli og 13. august (kl. 10) 
 
11. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden? 
 Hvad besluttede vi her ? Ingen særlige informationer med i Vokstavlen, udover indkaldelse til 
generalforsamling tirsdag d. 27. september 2016 ??                
 
 
Referent, Egon, 21. juli 2016  


