
KABF Bestyrelsesmøde 2. oktober 2018 kl. 19:00 
hos Thomas, Philip De Langes Allé 7A st. tv. 1435 K 
I er velkomne fra kl. 18:00, hvor jeg stiller diverse charcuteri eller noget på bordet. 
 
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Niels Max, Egon Christensen, Kristin Lassen, Ole Iversen 
 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
 * Dagsordenen blev godkendt. 
 
2.  Konstituering og evaluering af Generalforsamlingen 

 * Samme roller som før.  
 
3. Formandsmødet i DBF, 3. november 2018 i Ejbyhallen på Fyn 

Materialet er fremsendt til jer i selvstændig mail den 24. juli.  
Hvordan den nye uddannelsesplan implementeres, er i fokus 
* Thomas, Egon og Kristin er tilmeldte. 
* Thomas skriver til DBF med forslag om at den praktiske undervisning af nye biavlere bliver 
et element i workshoppen. 

  

4. Vintermøder 
 Skal vi have et arrangement i marts 2018? skal vi på tur til Karin Gutfelts butik? 
 * Ole: forslag om Peter Sjøgren til foredrag om forskellige stadetyper. 

* Snak om at få en mere social profil… Vi vil gerne have at medlemmerne bliver lidt 
længere… Thomas vil spørge gartneren på KU Science, om vi må stille et bord-bænkesæt op 
foran bigården. 
* Snak om at besøge Karin Gutfelt’s butik en lørdag. Ole vil gerne arrangere sådan en tur. 
Spørgsmålet er hvornår det passer bedst. Evt. kan vi også se bierne på Frilandsmuseet (ved 
Sven Branner). 
* Idé til vinterforedrag 2019/2020: En honninggrossistvirksomhed, f.eks. Helle Rejnvald fra 
Aulumgård. 

    
5. Børneattester 
 Vi skal have undersøgt hvad og hvordan og skrevet noget til vokstavlen 
 * Thomas vil gerne ringe til Rune og høre om procedure omkring børneattester. 

 
6.  Begynderkurset hvad mangler vi at få på plads omkring undervisning mv. 
 Undervisere på plads 
 Kursusdage… mangler måske 
 * Thomas vil undersøge hvilke datoer som Morten og Bitta vil undervise i teori. 
 Slyngedag……mangler 

*  F.eks. lørdag den 8. juni 2019. Egon spørger Peter Høver om de vil hjælpe til med 
slyngningen igen til næste år. 

 
7. Status Vokstavlen 

deadline er 24/10-18. 
* Vi skal have noget om børneattester med. 
* Vi skal have udflugten til Karin Gutfelts have med i novemberbladet. 
* Opfordring til at de kyndige biavlere i KABF melder sig til at stå i bladet så medlemmerne 
kan ringe til dem. 
* Thomas vil gerne skrive en reklame for Facebook-siden til Vokstavlen. 
* Der skal også stå noget om udlevering af oxalsyre. 
* Indkaldelse af medlemmer til tre arbejdsgrupper; vedtægtsændringer, sommerudflugt, og et 
tilholdssted hos kommunen. 
* Husk kontingent og opfordring til medlemmer som ikke er med i DBF at få betalt. 

 
8. Status hjemmesiden og facebook 

* Hjemmesiden er ikke rettet til endnu. Ole spørger Morten Westy. 



 

9. Status bisløjd 
 * 20 tilmeldte. Der skal bygges 3 trugstader og en masse andet. Det bliver en god sæson.  
 
10. Kalender  

– mødeplanlægning 
* Kommende bestyrelsesmøder er planlagt til følgende datoer: 08.01.2019, 08.04.2019, 
18.06.2019, 03.09.2019 og 01.10.2019. 

 
11. Eventuelt 
 * Olla vil gerne hjælpe til. Måske vil han hjælpe med at male stader? 

* Trappen i Ejby skal gøres større, måske vil Olla hjælpe med at lave et repos? 
* Den 24. november skal bierne i Ejby have oxalsyre (det klarer Poul Erik). Vi laver en 
arbejdsdag den 24.11 i Ejby hvor der skal sættes en bom op, skrabes magasiner, fejes, 
vaskes gulv, loddes tavler i og males magasiner, og vaskes spande? Der er både palletank og 
regnvandsbeholder, men der mangler noget at løfte palletanken op på. Ole og Niels kigger på 
om det kan komme til at virke. 
* Thomas skriver til Ghita fra kommunen og fortæller at vi sætter en bom op. Ole køber et 
beslag til bommen så den kan låses. 
* Søndag den 25.11. skal bierne på KU Science have oxalsyre (Egon vil spørge Lise Verup 
om hun vil hjælpe til). Vi skal også have fjernet hylden rundt om bigården på KU (det har vi 
fået lov til) og anorakkerne skal op i skuret vinteren over. 
* Slyngen i Ejby virker ikke pt. Peter Høver vil gerne se om han kan reparere den. 
* Der står også en antik slynge i Ejby. Hvem smider den ud? 

 * Egon vil gerne stå for den sidste fodring på KU. 
 * Der er fodret færdig i Ejby. 

* Anette Bruun Jensen har skrevet til Thomas ang. en biavler som gerne vil støtte en gruppe 
på KU’s teknologiske institut. Thomas meldte sig. 
* Thomas er blevet kontaktet af to studerende fra Københavns Professionshøjskole. De søger 
smagsdommere med udvidet kendskab til honning og sensorik. Der er flere som har været på 
kursus bl.a. Henning Villads Pedersen og Bodil Branner. Samt to mere i Nordsjællandske 
Bivenner. 

 
12. Kommunikation  

– tidskriftet, Vokstavlen og hjemmesiden og Facebook?  
 Kristin sender info om vinterarrangementerne til Sally. 


