
KABF Bestyrelsesmøde 08-04-2019, kl. 19:00 
hos Thomas, Philip De Langes Alle 7A st tv, 1435 København K 
Jeg først sent hjemme; men kom kl. 18:30 hvis I vil have noget at spise inden mødet. 
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Kristin Lassen, Niels Max, Egon Christensen, Ole Iversen  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt med tilføjelse af de sidste par punkter. 
 
2. Mødet den 9. april om Medlemsaftner  

- vi har (næsten) en plan? Der kommer 6 foruden bestyrelsen til mødet i morgen. Der 
er mange som har sagt at de ikke vil være med mere. 

- hvad skal vi være opmærksomme på: Det skal indskærpes at man kommer alle tre 
gange. De fire gange hvor de nye kursister undervises i skolebigården på Frederiksberg 
fortsætter Erhardt efter kl. 19. Egon kommer den 7. maj (Frb.), Thomas den 8. (Ejby), Niels 
den 14. (Frb.), Thomas den 15. (Ejby), Niels den 21. (Frb.), Thomas den 22. (Ejby), Poul 
Erik den 28. (Frb.), Ole den 29. (Ejby). Vi køber nye parrede dronninger i år til levering 
omkring 1. september – Niels bestiller 10 nye. 

- hvem holder øje med bierne de 2 steder: Hvad sker der? Hvad med dronningerne? 
Erhard kan være tovholder i maj. Niels og Egon tager Frb., og Ole tager Ejby. 

- indkøb (Nye værktøjskasser mv?) Der skal indkøbes 3 værktøjskasser til Ejby og evt. 
en Rauchboy til Frdb. (Kristin sender besked om hvornår hun kan være bigårdsleder til 
Thomas).  
 
3. Kurset 2019 
 81 deltagere. Bitta og Morten holder kurset med 4 aftener. 
 
4. Kort om generalforsamlingen DBF 5. april 2019 

 Poul Erik og Thomas deltog. Formanden blev genvalgt og ligeledes 
bestyrelsesmedlemmerne på valg. Et punkt hed Hvad har vi gang i? Der skal laves en ny 
strategi og bestyrelsen vil se på formålsstrategien. Ole foreslår at hobbybiavlerdelen skal 
styrkes. Honningpriserne er lave pga. der importeres en masse billig honning. Der skal 
laves et minilaboratorium hvor honning kan analyseres for pollen. De vil sætte fokus på 
Bivenlig Kommune, Bivenlig Skov, Bivenlig Have osv. Der kommer et krav om at vi skal 
være med i det CBR fra 2021. Den 2. november bliver der møde for lokale bestyrelser 
(tidligere lokale formænd) = Lokalforeningsseminar. Snak om at DBFs etiket skal styrkes. 
Snak om forskellige forskningsprojekter. 
 
5. CPH-garden 20.-23. juni  
 Indhold og bemanding 
 Det har vi sagt ja til. DBF betaler hvad det koster. Vi kan sælge honning der, 
hvis vi har. Vi beder DBF om at lave etiketten igen. Ole har måske nogle små sqeeze 
flasker. Ole tager en med i morgen (180 ml).  
 
6. Status på økonomien (Niels) 
 Prisen på trykning af bladet? 

 Vi forsætter med IDA. 
 
7. Vintermøder. Har vi en plan?  

Vi bragte disse emner på banen sidst: 
Grossistvirksomhed: Aulumgaard: Nej tak 

Asger kunne måske fortælle om honning/pollen analyse: nej tak 



Flemming Vejsnæs om hvad han drømmer om i fremtiden? Ja tak - Thomas kontakter 

Annette Bruun Jensen, Biens Anatomi og forskning nu? Ja tak - Thomas kontakter 

Oliver kunne måske fortælle om ByBi Ja tak - Thomas kontakter 
Sally – skulle samle sammen på hvem der gennem det seneste år har holdt hvilke foredrag i lokalforeningerne Hun 

har ikke fået gjort det endnu, men det kommer. 
Filmen Swarm: Thomas så den og den var kunstnerisk, men man fik ikke så meget 

biavl at vide. 
 Egon’s tidligere chef havde hørt et foredrag af en gartner der var ansat i 
mange år på KVL og kunne nok fortælle om bierne der ”Bierne på KVL”. Egon kontakter 
gartneren. 
 Poul Permin kan måske hjælpe med at vi kan se filmen Honeyland. Vi spørger 
Poul i morgen. 
 
8. Status på skolebigårdene  
 Har vi bier nok? Vi har 9 familier i Ejby og 8 på KVL. Den 2. april var det dårligt vejr, 
så gennemgangen af bierne på KVL blev udsat til i søndags hvor der var et godt 
fremmøde. Der er 2-3 familier som er små og 2-3 som er rigtig store. Der er dronning i 
dem alle. Der er én på KVL som har mange mider og bier med deforme vinger, vi er enige 
i at familien skal aflives. 
 

Har vi brug for nye opstablingsstader? Vi har brug for tre nye bunde til erstatning for de 
hjemmelavede. En materielforhandler vil gerne sponsere 3 nye opstablingsstader. Thomas 
taler med ham og siger ja tak. 
  
9. Status Vokstavlen 

deadline er 24/4-2019. 

Egon skal have interviewet de to voksklubber. 
CPH garden skal omtales. 
 

10. Status hjemmesiden. Facebookgruppen? 
Medlem nr. 48 er Niels i Facebookgruppen. Hjemmesiden lever nogenlunde. 

 

11. Eventuelt 
Biavlskonferencen 2019 Det var en glimrende konference. Foredrag om ’Jun’ 

(fermenteret drik), og om pollenerstatning. Kristin sender info om HiveAlive til Niels. 
Hvordan gik ”Jorden kalder” arrangementet? So so. 
Har de nye kyndige biavlere nyt at berette? Alle trugstader skal brændes 😊 Der var meget 

fokus på varroa og virus. 
Slyngeforeningen i Kastrup – Amager biavlerforening? Der bliver en mulighed for at vi kan 

leje/låne slyngerummet på Kastrupvej for 300 kr. per år. Egon hørte foredragene i Tårnby 
af Morsten Westy og én fra Vilde bier. I stedet for Tårnby BF hedder de nu Amager BF. Vi 
har det fint med navneforandringen.  

Hvidovre kommune som bivenlig kommune Hvidovre har henvendt sig til DBF da de gerne vil 
være Bivenlige. Ammi og Stein er i gang, men Thomas ved ikke hvor langt de er kommet.  

Bistadet på Frederiksberg Rådhus Thomas har været til møde sammen med Poul Permin 
og Bent Kofod. Poul vil gerne passe bierne.  

* Der er åbent hus og fremvisning den 11. maj i Utterslev Mose  
Voksklubberne? Poul Erik var med til Vox-klubbens generalforsamling.  

 Familieturen Ole lover at skrive til Thomas så Thomas kan sende en mail ud til alle 
omkring familieturen. 



 Maling af stader Poul Erik fortæller at to af trugstaderne i Ejby er rengjorte og klar til 
maling. Egon foreslår at vi får et ekstra opstablingsstade og flytter en familie fra et 
trugstade til opstablingsstadet, så trugstadet kan renses og males på skift. 
 Arbejdet med at finde klubhus? Thomas har ikke talt med Frederiksberg endnu. 
 Valbydage  Slut. aug. - begyndelse af sep. KABF har ikke planer om tage derud. 
Måske har Erhardt og Bitta? 
 Rabataftale med Bihuset Snak om måske at starte med én gang per år, og måske 
have flere udleveringssteder (bl.a. Ejby). Vi vil gerne skrive i bladet og få et til 
udleveringssted. Villy Bæk kan måske stå for udleveringen i Ejby. Vi spørger ham i 
morgen. 
 * Vi mangler 8 nye stadebøger til skolebigården i KVL. 
 * Vi skal huske sølvnålen til X til generalforsamlingen. Thomas har dem vist 
liggende. X skal muligvis hentes. Det bliver nok den 24. september at vi holder 
generalforsamlingen. Næste bestyrelsesmøde er den 18. juni. 
 * Ole foreslår en tur til Lyson biavlsmateriel i Polen. 
 * Der er også en forårsmesse i Tyskland 
 * Sommerfest? Måske skal vi annoncere efter et festudvalg i Vokstavlen. 
 * Sommertur til Sverige i 2020? Poul Erik vil gerne have at folk melder sig i 
god tid. 
 
12. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden? 
 * Snak om hvilke arrangementer som stadig er gældende når næste nr. af 
Vokstavlen udkommer. 


