KABF Bestyrelsesmøde 04-09-2019, kl. 19:00
hos Thomas, Philip De Langes Allé 7 A st tv, 1435 København K
I er velkomne fra kl. 18:00, hvor jeg sætter lidt at spise frem.
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Niels Max, Egon Christensen. Afbud: Ole Iversen, Kristin Lassen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

2. Generalforsamling 2019.
- lokalet i Hvidovre Bibliotek er booket til tirsdag den 24. september 2019
- havde vi et forslag til nye vedtægter, Kristin?
- efter referatet fra sidste års GF vil Pia Enemærke Becker bage boller. Husker hun det?
- Morten har sagt ja til dirigenthvev.

Vi blev enige om at vente til næste år med ændringsforslag Vi beder Kristin om at kontakte Pia – og spørge
(evt. Ammi) om hvem der laver kaffe.

3. Regnskab 2018/19
-Hvornår er det klar?
-Kan vi finde en dag at revidere det
-Forventede spørgsmål til regnskabet. Spørgsmål fra Jens og Jarl

Regnskabet er færdigt og klar til revision. Niels kontakter Leif Stark og arrangerer gennemgang af
regnskabet hos Thomas efter 16. september.
Vi gennemgik spørgsmålene som Jarl havde sendt og Thomas’s svar. Jarl har tydeligvis ikke forstået
regnskabet (at det kun vedrører skolebigårdene i Ejby og ved KVL og ikke Amager og Hvidovre og at vi ikke
kan splitte poster på de to bigårde) Jarl har nok slet ikke hørt forklaringerne til de store poster vedr.
Skolebigårdene. Thomas har spurgt Jens hvad der mentes med Voxklubbens generalforsamlingsreferats
bemærkning om KABF’s økonomi. Jens havde ikke noget at sige????
Niels vil som vanligt stå for fremlæggelsen af regnskabet på vores GF og som han plejer fremhæve større
poster.

4. Beretning 2019.
-Hvad skal vi huske:
Hvidovre Bivenlig kommune
Kulbaneparken
Artiklen/kronikken om konkurrencen mellem vilde og honningbier
Nålene
Øvrige bivenlige initiativer
Dårlige grossistpriser på honning
Formidlingsbigårde

At kontingentforhøjelsen fra for et par år siden nu spises op af udgifter til bladet.
At formandsmødet er omlagt til et seminar for bestyrelsesmedlemmer.

5. Vinterarrangementer. Har vi alt på plads?
- Lokalerne er bookede
-

Arrangementerne er på plads: således: 8- oktober 2019 besøger vi ByBI og høre om forretningen. 12.
november fortæller konsulent i DBF Flemming Vejsnæs om sit syn på bijob mv. 3. december har vi det
efterhånden meget traditionelle julemøde, hvor vi kårer den bedste flydende og faste honning. Den 14.
januar 2020 skal vi høre Annette Bruun Jensen. 25. februar 2020 kommer Jens Juhl fra Slottet i Smørmosen
og fortæller.

6. Bisløjd 2019
Lokalerne er bookede. PE har modtaget tilmeldinger fra 4 nyavlere. Forventer tilmeldinger fra en række af
”de gamle”. Som vanligt er første møde den sidste torsdag i september.

7. Status Skolebigårdene
Diskussionerne kom hurtigt ind på hvad der skal vedligeholdes i Ejby. Der står stader fra både Ejby og KVL
der skal males, krinsen i Ejby skal beskæres, mener PE, lige som Lindetræet bør beskæres. Vi besluttede
arbejdsdag i november den 17 – når der alligevel hentes oxalsyre.
Thomas havde tilsagn fra gartnerne på KVL om at de seriøst vil se på om tjørnen kan beskæres. De har
lysnet meget i bunden af buskaset ved bierne.

8. Status, hjemmesiden og Facebook
Hjemmesiden mangler måske stadig opdateringer. Facebook lever stille med få, men relevante opslag.

9. Eventuelt
- Kulturnatten
- Bier i Tivoli
- IT universitetet
- det nye ”formandsmøde”
-

Vi drøftede hvad vi skulle gøre ang. henvendelsen via DBF til at deltage på kulturnatten hos Landbrug og
fødevarer. Vi blev enige om at tilbyde det til et af vore medlemmer. Thomas orienterede om en henvendelse
fra Grøften i Tivoli. Egon vil besvare den henvendelse vi har fået fra IT universitetet om hjælp til en opgave
der. Egon, Poul Erik og Thomas er interesserede i at deltage i Seminaret for bestyrelsesmedlemmer – er der
andre der er interesserede? Thomas orienterede om en henvendelse der her havnet hos hans søn, vedr.
bier på alle Jeudans ejendomme. Thomas vil kontakte vores medlem der har stillet forslaget og høre
nærmere. Poul Erik synes det er tid for nye kaffesække – uden honning. Poul Erik vil skaffe 40 nye sække,
pris formentlig 5 kr. stykket.

10. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden?
Vi skal have skrevet ud om vinterarrangementerne, indkaldt til arbejdsdag. Spurgt om nogen vil være med til
at pakke rammer.

Referent:
Thomas

