KABF Bestyrelsesmøde 13-08-2018, kl. 19:00
hos Egon, Store Harekærvej 97, 2605 Brøndby
Vi er velkomne fra kl. 18:00, hvor Egon arrangerer lidt at spise.
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Kristin Lassen, Niels Max, Egon Christensen, Ole Iversen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Evaluering af kurset 2018 og ordningen i skolebigårdene
- hvordan har kursisterne oplevet kurset?
Fint så vidt vi hørt.
- hvordan har instruktørerne oplevet kurset
Fint synes Kristin.
- hvem holder øje med bierne – dronningeskift
Der er nok omkring 2 dronninger som skal skiftes (én hvert sted). Vi køber dronninger fra Peter
Stougaard. Det skal være Buckfast. De skal i bierne den anden weekend (26 + 27 august)
- indkøb. 2 foderplader til opstabling, 2 bunde og 1 mærkningsbur. Pinjebarken er rigtig god. Vi kan
invitere biavlere til at komme med idéer til en nemmere brug af røgpustere. Æggebakker bl.a.
(Biavlerens kvarter)
- aftale med Bybi om slyngning
Det er gået fint. Tårnbi har fået et fint slyngerum, som vi kan låne.
Vi mangler et klubhus. Vi kan nok spørge Kbhs Kommune, Frederiksberg, Valby eller Glostrup. Vi kan
nok ikke få vores eget hus, men måske kan vi få et klubhus sammen med andre. Vi skal satse på at det
er noget i midten af byen som Frederiksberg. Ole vil gerne formulere et brev, men vi mangler en
tovholder til hvis vi får et positivt svar. Vi har fået nøglekort til toiletter i drivhusene. Det ene nøglekort
kommer til at ligge i et af trugstaderne til materiel.
Snak om at Nordsjællandske venner har andre tilbud og flere tilbud end vi har.
- Kurset 2019 –
Hvem er på den teoretiske?
De samme som sidst.
Hvem er på den praktiske del?
De samme som sidst.
Hvem planlægger kurserne – tager i mod nye tilmeldinger? Mig?
Thomas fortsætter næste år.
Ang. Morten Westy’s spørgsmål om hvordan vi behandler varroa i foreningen, så skriver
Kristin en mail til ham med forklaring om foreningens strategi (den sikre strategi)
Spørgsmål om der skal være 3 personer per medlemsaften og hvordan de 3 personer
skal vælges. Rikke i Ejby kunne måske have lyst til at hjælpe. Vi skal holde udkig efter
flere hjælpere. Olla er gået på pension og vil gerne hjælpe til.

3. Generalforsamling 2018.
- lokalet i Hvidovre Bibliotek er booket til onsdag den 26. september 2018
- Ammi bager boller og Villy vil gerne være dirigent.
- indkaldelse i augustbladet – mail udsendes omkring 1. september
- vedtægtsændringer?
Thomas skriver bestyrelsens beretning.
Thomas sender mail ud 1. september.
Vi har ikke nået at arbejde med vedtægtsændringer. Thomas foreslår at vi på generalforsamlingen
foreslår at der nedsættes en gruppe der arbejder med vedtægtsændringerne.

4. Lille rapport om Temalørdag…
Thomas fortæller lidt.
Anne Mette havde en god oplevelse med filmningen med Anders Lund Madsen. Temalørdagen er den
1. september.

5. Vinterarrangementer. Har vi emner, ideer?



Morten DD mfl. Omkring 19/20 november. Arrangement henvendt til Tårnby kommune omkring
bier og biavl. 20. november er en tirsdag. Yoko kommer måske. Morten DD kan sikkert trække
folk.
Alternative bistader: Warré stader og Flowhive. Johannes Hetz på Ærø… Der er et forum under
DBF. Måske kan vi finde én som ved noget. I Jylland er der flere specialister. Ole spørger DBF
ang. alternative bistader
Bi-blomster: Jørn Kofoed (KABF), Søren Espersen, Karin Gutfelt
En forsker der ved noget? Henning Bang (humlebier)
Julemøde (Poul Erik fortæller måske om sensorik til julemødet)
Landbruget har taget tiltag til en inspirationsplan til hvad man kan gøre i landskabet.
Kristin fortæller om bisygdomme








6. Sensorikkursus? Formandsmøde 3. november
Poul Erik…Thomas
Poul Erik spørger Karina og Annette (Morten Westy og Lise) om de vil med. 15. september på Fyn.

7. Bisløjd 2019
Der er allerede mange på listen.

8. Status Vokstavlen
deadline er 24/7-2018.
Vokstavlen er trykt vha. Bjarne, som nu er gået på pension… Fremadrettet er der nok en ny
medarbejder – Niels ringer og spørger.

10. Status hjemmesiden
Har vi en aftale med Morten Westy?

11. Eventuelt






Varroa undervisning næste weekend
Økonomi
Snak om vedligeholdelse af slynger.
Antal bifamilier i bigårdene. Vi skal have 8 bifamilier hvert sted (Ejby/Science). Vi indvintrer
mere end 8 bifamilier per sted og til foråret ser vi på hvor mange der har overlevet. Kristin
syner, hvis vi skal sælge overlevende ekstra bifamilier.
Naturens dag: 9. september i Ejby: Sten Lassen, Jan Loftager, Villy Iversen og Thomas
kommer. Alle er velkomne.

12. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden?
Indkaldelse til generalforsamling skal på hjemmesiden.

