KABF Bestyrelsesmøde 28. september 2016, kl. 19:00
hos Thomas, Støvnæs Allé 50, 2400 NV
I er velkomne fra kl. 18:00, hvor jeg stiller pølse, ost og brød mv. på bordet.
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Niels Max, Egon Christensen, Michael Schaumburg, Kristin Marie Lassen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Konstituering og evaluering af Generalforsamlingen
Sekretæropgaven er i centrum
Kristin Lassen valgt til sekretær.

3. Formandsmødet i DBF, 29. oktober 2016 i Ejbyhallen på Fyn
Materialet fremsendes i selvstændig mail. Egon og Poul Erik vil gerne med mig. Har vi nogen
forslag? Hvordan gik det med vores forslag fra sidste år – om at gøre noget reklame for at
bruge honning i mad. Rune fortalte at han havde aftale med Claus Holm? Jeg har da ikke set
noget+
Temaet er ’frivillighed’. Egon foreslog at KABF kunne bidrage med erfaringerne fra pasning af
skolebigårdene i år. Thomas ringer til Sally og spørger om DBF er interesseret i vores
erfaringer.

4. Vintermøder
11. oktober 2016,

Mads Petersen om Mjød. Mjødbryggeriet.dk
(aftalen er ikke bekræftet).

14. november 2016
06. december 2016

* Thomas rykker for svar.
Preben Eriksen om Bier på mønter og som symboler.
* Mødet holdes en mandag.
Julearrangement med honningsmagning og evt. mjødsmagning.
(Annette, Morten??)

10. januar 2017
07. februar 2017
marts 2017

Næste sæson

* Thomas ringer til Annette og Morten og spørger om de vil stå
for honningsmagningen.
Lise Verup – ny biavler.
* Hun har bekræftet at hun gerne vil holde foredraget.
Bettina Woller – Honningpigen fortæller om sin virksomhed.
* Foredraget er aftalt.
Tur til Heino – besøg i Bihuset.(aftalen ok, men dato mangler).
* På turen vil Heino vise hvordan han behandler bivoksen. Turen
lægges en lørdag og der kunne evt. også være en tur til Stevns
eller Geocentret. Snak om at leje en bus til 50 personer og
kræve 100 kr. per person, samt spørge Heino om et tilskud til
bussen.
Temaaften om Warré-stader, afrikanske toplistestader etc. PoulErik tænker over hvem som kunne være foredragsholder.

5. Status på skolebigårdene
Kort om situationen
* Til evalueringsaftenen kom der desværre ikke noglen udover bestyrelsen. Til næste sæson
gentages successen. Thomas skriver til de som hjalp i år og beder dem hjælpe til næste år.
Lørdag den 19. november holdes arbejdsdag i Ejby. Folk kan hente oxalsyre kl. 10, og
derefter går arbejdet i gang. Der skal bl.a. loddes tavler til begge skolebigårde. Magasiner
skal rengøres. Snak om en lang forlængerledning for at kunne låne strøm af naboen. PoulErik styrer beskæringen af egetræerne. Thomas behandler bierne i Ejby med oxalsyre. Den
20. november kl. 10 er der udlevering af oxalsyre i skolebigården på Science og derefter

behandler Egon bierne med oxalsyre. Der skal ordnes nogle ting, bl.a. mangler den nye
sækkevogn en bolt og en møtrik…
Snak om mus i den sorte lade hvor vokstavlerne opbevares. Forhåbentlig vælger musene
andre ting at gnave i.
Med jævne mellemrum bør skolebigårdene tilses, og specielt efter evt. storme. Michael tager
spandene af bifamilierne på Science. Der er købt 1½ spand per bifamilie i Ejby og kun lidt
mere end en spand per bifamilie på Science.
Snak om varroabekæmpelse. Vi snakker videre om dette emne næste gang vi mødes.
Thomas sender Morten Westy’s materiale til os.

6. Begynderkurset hvad mangler vi at få på plads omkring undervisning mv.
Tilrettelæggelse, datoer deltagere småfamilier?
* Der er allerede ca. 50 tilmeldte. Morten Westy og Bitta Nielsen vil gerne fortsætte det
teoretiske begynderkurses og Erhardt Nielsen vil gerne tage sig af kursisterne i skolebigården. Thomas vil se
om han kan finde en ekstra person til det praktiske biavlskursus.
Datoer på de fire teoretiske dage: Den 4., 11.,18. og 25. april. Og den 2. maj Fire datoer til det
praktiske kursus: Den 2.,9.,16., 23. og 239. maj.
Viggo koordinerer kursisterne på de tre bigårde.
Ang. småfamilier, så er det muligt at Viggo gerne vil lave til kursisterne igen til næste år.
Vi drøfter Viggo’s tilbud om at slynge KABFs honning på næste bestyrelsesmøde.

7. Kan vi gøre noget for at lette jobbet med medlemsregisteret?
* Der kører pt. 2 medlemsregistre; Viggo’s og DBFs. Ved at køre registrene sammen
forsvinder nogle oplysninger ang. f.eks. grunde til ophør af medlemskab. Niels, Egon og Michael danner en
arbejdsgruppe for at se om problemet kan løses.
Thomas taler med Sally om at lave en kursistindbetaling via DBF.

8. Status Vokstavlen
deadline er 24/10-16.
* Thomas har materiale nok til at fylde bladet. Der skal stå noget om betaling af kontingent.
Thomas ringer til Sally og får klar besked. Der skal stå KABFs kontonr., til de medlemmer som kun er
medlemmer af KABF. Husk også MobilePay nummeret.

9. Status hjemmesiden
fotos af nye bestyrelse
* Alle sender et billede til Thomas senest den 24. okt.
medlemskartotek – adgang hertil?
* Arbejdsgruppen Niels, Egon og Michael kigger på adgangen til medlemskartoteket.

10. Status bisløjd
* Der er plads til 2 deltagere ekstra, så der er 20 deltagere i alt. Muligvis vil der blive bygget et
observationsstade til KABF. Der skal også produceres 32 bitømmerplader til skolebigårdene.

11. Kalender – mødeplanlægning
Næste møder

* Onsdage den 11. januar, 5. april, 14. juni og 4. oktober 2017.

12. Eventuelt
* Snak om sommerfest samt udflugt i 2017. F.eks. til Gotland eller Øland. F.eks. fredag den
18 (til d. 21.) eller fredag den 25. august (til d. 28.). Poul-Erik spørger Steen. Snak om sommerfest i Ejby.
Thomas spørger udvalgte personer i Ejby om de vil være med til at planlægge sommerfesten til f.eks. den
17. eller 18. juni.
MobilePay er ok. Niels og Michael vil forsøge at finde et godt abonnement.
KABF har en stand i Øksnehallen den 5. november, hvor ABF (andelsboligforeningernes
fællesrepræsentation) har et arrangement.

13. Kommunikation – hvad skal med i tidskriftet, Vokstavlen og hjemmesiden?
Kristin sender info om vinterarrangementerne til Sally.

