
KABF Bestyrelsesmøde 16. januar 2018, kl. 19:00 
hos Thomas, Philip De Langes Allé 7A st tv, 1435 København K, 
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, Kristin Marie Lassen, Ole Iversen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

* Ja, med tilføjelse af flg. to punkter under evt. 1) ang. slyngning med hjælp fra medlemmerne 
og 2) ang. gennemgang af vedtægterne. 

 
2.  Begynderkurset hvad mangler vi at få på plads omkring undervisning mv. 

Der er ved at være et hold på 75, 
Udvidet med 15 pladser i Kastrup. 
 Thomas har derfor fundet nye lokaler i Marmorhallen på Frederiksberg, hvor der kan være 

så mange personer. 
Lovet dem 4 stader med bier, hvis ikke de selv kan skaffe. 
Vi skal støtte lidt der med bistand til undervisningen…….. 
 Vi har for mange bier i skolebigårdene, så dem kan vi sælge af/levere til Tårnby-BI. 
Morten Westy og Bitta Nielsen vil gerne fortsætte det teoretiske begynderkursus og Erhardt 
Nielsen vil gerne tage sig af kursisterne i skolebigården i Ejby, men p.g.a. nyt arbejde kun der.  
Kristin har sagt ja til undervisning i den praktiske del, men alene på Frb?.  
 Snak om det er nødvendigt med to erfarne. Kristin: ja, det gør det nemmere, så flere  

kommer tæt på og tør stille spørgsmål. Forslag at fire af bestyrelsen tager en dag hver og 
hjælper på Frederiksberg. Jan, Inger, Lise, Birgitte eller måske Kim har måske lyst til at 
hjælpe. Thomas spørger dem. 

 Vi ved ikke præcist hvem som underviser i Kastrup, men regner med at det gør Jesper. 
 Datoer på de fire teoretiske dage: Den 10.17. og 24. april. og den 1. maj.  

Fire datoer til det praktiske kursus: i ugerne derefter man-, tirs-. ons- og torsdage 
Slyngedag mangler (5. juni, men hvor og hvordan? Viggo har sagt fra) 
 Hvem har gode idéer til hvor vi kan slynge honning? Muligvis hos Svend ved Energihuset 

(men de vil nok have penge for det). En anden mulighed er en biavler, Peter, som har 
adgang til et godt køkken i en daginstitution. Naturcentreret Streif ved Utterslev mose var 
et fint sted, men der var kritik at rengøringen var svær. Thomas spørger Peter og 
Margrethe om de vil være med til slyngedagen omkring den 5. juni. Der skal bruges ca. 
7,5 magasiner (én tavle pr. kursist = 75 tavler). Thomas mailer til Peter. Egon: Peter skal 
ikke stå alene med opgaven. Datoen tirsdag den 5. juni er en mulighed men ikke et krav. 
Det kommer lidt an på om folk har fri og om institutionen er lukket. Evt. den 9. eller 10. 
juni. Kursisterne skal også prøve at lodde voks i, så der skal bruges ca. 2 pakker voks og 
4 bundter tavler. Jan Loftager, Christian Moesgård, Villy Bæk vil være gode at få med på 
slyngedagen. 

 
3. Medlemsaftner  
 Vi skal tale om hvad vi gør i 2018 

 Vi skal have arrangeret en dag, hvor vi genopfrisker hvad der skal gøres og hvordan, 
samt at få fordelt folk over sæsonen. De flg. bør inviteres med som tovholdere; Jan 
Loftager, Christian Moesgård, Svend Ørnskov, Jacob Askholm, Gry Bastholm og Villy 
Bæk. Egon inviterer til mødet på Frederiksberg. 

 
4. Vintermøder 

10. oktober 2017  Laila Hodell, kortfilm, dels filmen ”Biernes By”, dels en om 
dronningeavler Helle Theodorsen.  

14. november 2017 Asgar Søgaard fra DBF om sortshonningprojektet og om nyeste 
viden om forholdet mellem vilde bier og honningbien. 

5. december 2017 Julemøde. 
23. januar 2018 Lars og Zofuz fra Solens hjerte på Fyn og fortæller om deres 

biavl og om hvordan man bliver verdensmester i Honning. 
27. februar 2018 Helle Theodorsen og fortæller om sit arbejde med dronningeavl. 
17. marts 2018 Tur til DBF og? – Talt med Rune, der er med på at stille op. 

Hvad skal vi ellers lave og hvem arrangerer? 



* Poul Erik vil gerne arrangere. Først DBF, så frokost måske på Elmely, og derefter måske 
Karin Sloth ved Roskilde (Snoremark) 

* Snak om film om bier på Charlottenborg. Filmen er delvist optaget hos KABF. 
 
5. Status på skolebigårdene  

 
Lørdag den 25. november holdt vi arbejdsdag i Ejby. Folk hentede oxalsyre kl. 10, og derefter 
lavede vi rammer – er der nok?! 
 Niels mener ikke at der er nok, men har ikke talt. Niels tager en runde og tæller. 
 
Med jævne mellemrum bør skolebigårdene tilses, og specielt efter evt. storme. Alt ok i Ejby pr. 
5. januar 2018 ts 
 Egon tager forbi Frederiksberg. 
 

6. Økonomien 
Niels, vil du give en status på kontingentindbetalinger? 
 Thomas vil gerne have en liste over dem som har indbetalt kontingent. Niels: KABF + 

DBF: Der er 275 som har betalt, 45 har ikke betalt og 16 har meldt sig ud. Kun KABF: 12 
har betalt og 40 har ikke betalt endnu 

Plan for brug af de flere kontingentmidler? 
 Ifølge Niels får vi ca. 9.000 kr. ekstra ind fra det nye kontingent. Vi vil gerne købe nyt 

materiel, så som nye biavlsdragter bl.a. Snak om kvalitet og priser. Måske skal vi til at 
lægge dragterne oppe i laden på Frederiksberg, hvor der er mere tørt. Vi skal bruge ca. 
30 børneanorakker og 2x20 biavlsanorakker til voksne (20 dragter til hvert sted).   

 
7.  Medlemsregisteret? 

Nye regler datasikkerhed (fra formandsmødet).  
 Vores medlemsregister skal ligge på computere med kode. Vi må derfor ikke længere 

trykke medlemsregisteret i Vokstavlen. Men man må give adgang til listen via 
hjemmesiden. Ole sender mail til Rune og spørger om vi må lægge en pdf fil af 
medlemslisten på hjemmesiden. 

 
8. Status Vokstavlen 

deadline er 24/1-18. 
Jeg skylder et skriv om voksklubber 
 Thomas har billeder fra Julemødet. Det vil være fint med lidt reklame for turen den 17. 

marts. Ang. voksklubber så vil Thomas skrive en forklaring om hvad voksklubber er 
sammen med Jarl Korreman og Jonathan Edwards.  

 Der skal også stå noget om medlemsaftenerne samt møder i skolebigårdene. Kristin retter 
datoer til så det passer til 2018. Punkt under møder med rense bund i opstabling, så er 
der kun én bund, så bestyrelsen klarer det. Punkt med forårsrengøring i Ejby, der skal 
magasinerne også renses. 

 
9. Status hjemmesiden 

Hvad skal rettes til?  
 Det skal aftales med Morten hvad som skal gøres. Der skal indkaldes til et selvstændigt 

møde om hjemmesiden. 
 

 
10. Biavlskonferencen 
 Jeg har meldt mig til. 
 
 

11. Status bisløjd 
Skal der laves rammer – eller noget til skolebigårdene – bukke til bigården i Kastrup i 
indflyttergave?  
 Det går super godt i år. God idé at lave bukke. Det vil også være fint at få lavet en kopi af 

den solide buk i Ejby til Frederiksberg. Poul Erik skal huske at søge lokalet til næste år. 
 Magasinerne i Ejby skal renses (skrabes og dyppes i en kloropløsning). Der er ikke vand i 

Ejby, så man kan måske bruge en murerbalje (50 l), eller flytte dem over til 



sportsanlægget hvor der er vand. Måske kan gartnerne i Glostrup hjælpe. Thomas 
spørger dem. 

 
12. Kalender – mødeplanlægning 

Næste bestyrelsesmøder: Tirsdag den 10. april, mandag den 18. juni og tirsdag den 4. 
september.  
Generalforsamlingen 2018 bliver onsdag den 26. september.  
Bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 2. oktober.  
Poul Erik (Ejby lørdag den 18.8) og Kristin (KU Science søndag den 19.8) demonstrerer 
myresyrebehandling. Vi viser de fem metoder teoretisk, men bruger kun et par af dem rent 
praktisk (vi udelader fri myresyre og Apidea). Vi får hjælp til det praktiske af de andre i 
bestyrelsen. 
  

 
13. Eventuelt 

Udflugt i 2018? Fra sidst: Lørdag den 25. august tager vi på sommerudflugt til Fyn. Poul Erik 
tager kontakt til Klaus Ankerstjerne og spørger om vi må besøge ham om formiddagen, samt 
hvor vi kan spise frokost og hvad vi ellers kunne se på turen. 
 Status er at det vil vi stadigvæk gerne. Vi skal fylde en bus for at det løber rundt. 

Bryggeriet hedder Magtenbølle. Klaus Ankerstjerne ved hvor vi kan spise godt. Måske 
skal vi se Johannes Larsen museet bagefter. Eller besøge Ebba og Ejvind. Poul Erik vil 
gerne kigge videre på planlægningen. 

 Nye vedtægter. Ole vil gerne komme med et oplæg. Der er forslag til vedtægter på 
biavl.dk Forslag til mødedato for et møde ang. primært hjemmesiden og vedtægterne 
kunne være søndag den 25. februar kl. 12-16 hos Thomas. 

 Slyngning med hjælp fra medlemmerne. Egon: Vi har talt om det. Thomas: Vi fortsætter 
med Bybi indtil videre.  

 
 
14. Kommunikation – hvad skal med i tidskriftet, Vokstavlen og hjemmesiden?  
 Hvordan får vi egentlig opdateret oplysninger om KABF’s aktiviteter i tidsskriftet og biavl.dk 

 Kristin fortsætter med at oprette aktiviteterne på DBFs hjemmeside. 


