KABF Bestyrelsesmøde 24-06-2019, kl. 19:00
hos Egon, Store Harekærvej 97, 2605 Brøndby
Egon har lovet at sætte lidt mad på bordet fra kl. 18:00

Til stede: Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Kristin Lassen, Niels Max og Egon Christensen.
Fraværende: Ole Iversen

1. Godkendelse af dagsorden
* Godkendt.

2. Medlemsaftnerne – fungerer det?
* Niels synes at der er for mørkt i skolebigården på KU Science. Thomas har talt med
gartneren Lars Birk, som henviste til en Nina, som vil se på det omkring onsdag. Der er bestilt 10 dronninger
til september. Der er 7 bifamilier på KU Science. Der måtte godt være 8 bifamilier, og gerne en til familie i et
opstablingsstade.
I Ejby er de ca. 15 besøgende hver gang. Bierne er sødest til højre… Der bliver hygget.
Græsslåmaskinen er blevet stjålet, og forsikringen dækker kun ved brand… Villy Beck Iversen køber en
græsslåmaskine (håndholdt) til sig selv, og tager den med og slår lidt rundt omkring. Så er vi mere bivenlige.
Der er 9 bifamilier i Ejby (det er én for meget), men vi vil gerne indvintre 9 bifamilier hvert sted. Poul Erik
laver én aflægger i Ejby, da der er en familie som ser ud til at dø ud. Niels og Egon vil gerne lave to
aflæggere på KU Science.

3. Kurset 2019 – Incl slyngedagen - evaluering
* Både teori og praktik gik godt. Der var 13 til slyngedagen. Der var plads til 40 personer.
Børnehaven var et fint sted, men Thomas ville gerne have haft at selve slyngedagen var en uge tidligere.

4. CPH-garden 20.-23. juni
Skal vi gentage i 2021+

* Ja, det vil vi gerne hvis DBF betaler og hvis de andre medlemmer var tilfredse med
arrangementet.

5. Status på økonomien (Niels)
Prisen på trykning af bladet? Svigtede IDA ikke med april-nummeret, har vi andre muligheder? Ole havde en kontakt
til et trykkeri?

* 6.000-9.000 kr. per blad. Der er 88 kg honning hos Leif Ege. Der er ca. 100 kg i alt og hvis vi
sælger det til kursisterne, så tjener vi 5.000 kr. til foreningen. Bybi giver vist 30 kr. per kg.
Medlemsprisen er 50 kr. per kg. April-nummeret var meget forsinket og kom tre uger senere
ud end det skulle. Poul Erik foreslog at vi skal foreslå på generalforsamlingen at lave bladet
elektronisk. Thomas foreslog at vi også kan foreslå at generalforsamlingen skal give
bestyrelsen mandat til forberede overgangen til et nyt elektronisk blad.

6. Vintermøder. Har vi en plan?
Flemming Vejsnæs om hvad han drømmer om i fremtiden?

* Kristin kontakter
Annette Bruun Jensen, Biens Anatomi og forskning nu?

* Kristin kontakter
Oliver kunne måske fortælle om ByBi

* Kristin 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. Status?

* Thomas kontakter Sally
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 Ole om han vil kontakte Poul. Kristin gør opmærksom på det ved udsendelse af
referatet.

* Plus julearrangement
* Kristin kontakter Asger Søgaard Jørgensen for at høre om han har kontakter til en
apitherapi-ekspert.

7. Status på skolebigårdene
Skal vi flytte bier

* Nej.
Har vi brug for nye opstablingsstader? Thomas har ikke fået talt med materialforhandleren.
* Thomas kontakter Max ang. tre opstablingsstader.

* Der skal pakkes fodertavler i Ejby. Thomas siger det til medlemmerne der kommer i Ejby på
onsdag.

8. Status Vokstavlen
deadline er 24/7-2017.

* Poul Erik laver et indlæg om bisløjd. Der skal være indkaldelse til generalforsamling; Niels,
Poul Erik, Egon og Ole er på valg. Niels vil gerne holde pause eller være suppleant. Der skal
også være en orientering om vintermøderne; tirsdage den 8.10., 12.11., 3.12., 14.1., 25.2. og
24.3.

9. Status hjemmesiden. Facebookgruppen?
* Der er ca. 60 tilmeldte på facebookgruppen.

10. Eventuelt
Generalforsamling 2019 – lokale bestilt til tirsdag den 24. september

* Kristin stiller forslag til bestyrelsen ang. vedtægtsændring (protokollen samt sendemetoden
ved varsling).
Sølvnålen til X

* Der er styr på det.
Har de nye kyndige biavlere nyt at berette?

* Thomas spørger dem om de vil på listen over kyndige biavlere i Vokstavlen
Voksklubberne?

* Intet nyt.
Familieturen – gik godt?

* Ja, det var en god tur.
Maling af stader

* Der er ikke sket noget endnu. Poul Erik spørger Olla igen. Der er et stade på KU Science
som skal til Ejby og males.
Arbejdet med at finde klubhus?

* Thomas har været med Erhard ude og se et område ”Kulbaneparken” som skal udvikles og
hvor vi kan have både skolebigård og klubhus. Der er et ”Kulturfest”-arrangement lørdag den
10.8., hvor KABF kan være med og promovere vores forening (det er et åbent husarrangement). Der er et medborgerhus. Tanken er at bygge et hus til, som vi kan bruge.
Thomas har sendt sms til os om dagen.
Valbydage (Erhard og Bitta tager ikke derud)

* Thomas vil ikke med til Valbydagene, men andre er velkomne.
* Thomas skal med til Naturens dag (den 8.9.) i Ejby sammen med Ulla og Viggo, Villy og
andre.
* Bestyrelsesmødet den 3. september er blevet flyttet til den 4. september.
* Snak om udflugt med biavlerne til næste år. Møns Klint, en erhvervsbiavler i nærheden,
Svenssons voksbutik i Sverige?

11. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden?
* Opfordring til medlemmerne til at blive kyndige biavlere.

