KABF Bestyrelsesmøde 09-04-2018, kl. 19:00
hos Thomas, Philip De Langes Alle 7A st tv, 1435 København K
OBS! jeg først hjemme til kl 19:00, men jeg smører nogle (forårs)sandwichs vi kan spise
under mødet.
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Kristin Lassen, Niels Max, Egon Christensen, Ole Iversen

1. Godkendelse af dagsorden
* Ok med et par tilføjelser under evt.

2. Evaluering af mødet den 4. april om Medlemsaftner
- vi har (næsten) en plan?
* Ja
- hvad skal vi være opmærksomme på:
- hvem holder øje med bierne de 2 steder
* Niels og Egon (KU Science) og Thomas (Ejby)
* Der mangler måske at blive ordnet rammer…?
* Der er 545 i Ejby + KU og ca. 200 til bisløjd. Der kan laves flere rammer på slyngedagen.
* Snak om at der bør skiftes dronninger. Vi vil dels købe nye og dels lave aflæggere. Egon
foreslog at vi laver aflæggere en ad gangen for at undgå at alle ryger pga. dårligt vejr.
- indkøb (dragter mv?)
* Der var 22 personer i Ejby i weekenden, så der mangler dragter. Der var hætter til nogle få.
Snak om Heinos tilbud på dragter og slør. Vi skal købe 40 til voksne og 30 til børn. Niels viste en tynd anorak
frem som er billig og ser god ud som gæstebidragt. Swienty har en endnu billigere gæstebidragt til voksne.
Niels ringer rundt og spørger om man kan få børne gæstebidragter. Vi går ind for gæstebidragterne. Så må
folk tage ekstra tøj inden under hvis det føles for tyndt. Børnene der kommer i bigårdene er ca. 12-15 år.
- hvad gør vi med slyngning?
* Thomas ringer til Bybi og reserverer slyngning ifølge vores plan og lader dem tage sig af
slyngningen ligesom de plejer. Kastrup får måske et fint slyngerum..?
- nyt undervisningsmateriale?
* Kristin sender link til Egon.
* Italesætte medlemsaftenerne som en del af kurset og de skal komme så tit de vil.
* Ønsker fra medlemmerne: Sende ugens program ud med et par dages varsel, mere teori i
bigården, og de nye skal have ansvar for en bestemt familie i skolebigården. F.eks. i Ejby er der mulighed for
at de nye har deres bifamilie i skolebigården.
* Idé om at de nye kursister laver aflæggere i skolebigården og senere køber dem.
* Snak om mulighed for at tilbyde kursister mulighed for at melde sig på kursus i aflæggere
eller dronninger.
* Egon retter bigårdsplanen igennem og retter datoer samt sidehenvisning til Eigil Holm.
Planen skal slutte en uge tidligere end sidste år.

3. Orientering på kurset om foreningen og om forventningen til fremmøde i
skolebigårdene
* Der kommer ca. 74 personer. Thomas tager med i morgen på kursets første teori
undervisning.

4. Skolebigården i Kastrup, hvad kan vi hjælpe med af materiel og bier
-hvordan kan vi støtte opstarten?

* Thomas har sagt til dem at vi vil hjælpe dem med nogle bifamilier og nogle bistader. De vil
gerne have to opstablingsstader og to trugstader. Det kan vi godt hjælpe dem med. Vi har dog kun ca. 2
bifamilier. Der er mest opstablingsstadeudstyr i Ejby. Vi kan give dem 2 familier i trugstade fra KU.
Familierne på KU bliver synet den 22. april. Måske får de brug for praktisk hjælp. Vi skal reservere to
bifamilier til Kastrup (Tårnby Bi fra 2017). Thomas spørger William i Søborg om han har flere bifamilier til
salg.

5. Møde om vedtægtsændringer?
* Mandag den 11. juni kl. 19 (start kl. 18) hos Thomas.

6. Generalforsamlingen i DBF 14. april 2018
* Nordsjællandske Bivenner har stillet forslag om at generalforsamlingsdato meldes ud
hurtigst muligt.
*KABF foreslår en udtalelse ang. konkurrence mellem vilde bier og honningbier.
* Valg af formand. Knud Gråskov stopper. Arne T. Henriksen genopstiller. Thomas, Egon og
Poul Erik deltager.

7. Vintermøder. Har vi en plan?
*Poul Erik foreslår Erik Frydenlund skal holde foredrag om Biodynamisk Biavl inkl. Warré
stadet.
*Flow Hive foreningen i DK (Forum køb og salg hos DBF) + de er på Facebook.
*Kristin sender en mail til bestyrelsen med rester fra de andre års foredragsidéer som ikke er
brugt.
*Planteforedrag.

8. Status på bisløjd
*De fotograferer på torsdag. Niels hjælper med at hente tavler med voks. Det har været en
god og lang sæson.

9. Status Vokstavlen
deadline er 24/4-2017.
* Sommertur. Tur til Fyn og besøge Klaus Ankerstjerne. Bus til 50 personer koster 8-9.000 kr.
Folk skal melde sig til turen inden de går på sommerferie. Måske skal vi også til Kerteminde (hvor folk kan
vælge mellem Sund og Bælt eller Johannes Larsens museet. Vi kan få bragt frokost og spise i laden hos
Ankerstjerne. Og så få kaffe og kage i Kerteminde. Evt. blive i Odense området og evt. besøge Ebba og
Ejvind Jørgensen i Lindved..? Pris op til 500 kr. per voksen.

10. Status hjemmesiden – møde med Morten?
* Ole: Vi skal have 100% styr på hvad vi vil have på hjemmesiden/hvad vil vi bruge den til =
1). formidling til vores nye medlemmer om vores forening, 2) mulighed for tilmelding til kurser samt 3)
kalenderfunktion til etablerede medlemmer. Vi holder møde den 11. september kl. 19 hos Thomas, hvis
Morten Westy også kan. Det er vigtigt at alle har forberedt sig og kigget på hjemmesiden. Thomas spørger
Morten om han kan.

11. Eventuelt
Frederiksberg som bivenlig kommune, et arrangement i Grøndalsparken 16. maj
* Thomas har været til møde ang. overstående og været i tv. Der vil blive sået bivenlige
planter den 16. maj. Der skal tilplantes 1 ha, så derfor skal folk hjælpe til og så i deres altankasser. Vi er
blevet spurgt om vi kan stille op med biudstyr og et opservationsstade. Onsdag den 16. maj kl. 10. Thomas,
Egon og Kristin vil gerne med.
Temalørdag om bier
* I August kommer der temalørdag om bier. Anders Lund Madsen skal blive biavler og Anne
Mette Andreasen skal så guide ham igennem biavlens verden.
Bifamilier til nybegyndere?
* Ole ringer til Svend Sejr og spørger om prisen på småfamilier til kursisterne. Måske kan vi
tilbyde at koordinere indkøb af én småfamilie pr. nybegynder.
* Diverse til orientering:

* Egon havde hørt ønsker om dels at vi flytter lørdags og søndags møder til hverdage dels
at vi opretter en Facebook gruppe for KABF
* Slyngen i Ejby er ikke op at køre men der er én som kigger på den.
* Der skal males trugstader i Ejby til sommer. Poul Erik har linolie maling. Man kan male
mens der er bier i, bare ikke flyvebrættet. Thomas er bange for at bierne hænger fast i malingen. Tjek om der
er fungicider i… Trugstaderne på KU er grimme indvendigt. Trugstaderne i Ejby males på skift. De tørrer på
en uge.
* Poul Erik: nogle af bifamilierne i Ejby er små og skal måske slås sammen.

12. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden?
* Der må ikke være medlemsregister i Vokstavlen.
* Snak om problem med at medlemmer kan få hinandens oplysninger uden kode eller med
kode på side 2. Thomas kontakter Rune og spørger om DBF har mulighed for at hjælpe, da der jo er mange
foreninger med samme problem.

