KABF Bestyrelsesmøde 1. oktober 2019 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, Afbud: Ole Iversen

1. Godkendelse af dagsorden
* Egon: Vi skal have status på skolebigårdene. Ellers ok.

2. Konstituering og evaluering af Generalforsamlingen
* Der var godt nok ikke mange fremmødte: 24 medlemmer
* Konstituering: Niels vil gerne være kasserer. Poul Erik fortsætter som næstformand og Egon
står klar hvis Poul Erik ikke længere kan. Kristin fortsætter som sekretær.
* Evaluering: Vi var 24 medlemmer og heraf var vi 12 fra Hvidovre. Snak om at blive i
Hvidovre næste år, men måske i 2021 at finde et andet sted til generalforsamlingen.
* Regnskabsspørgsmål: Thomas’ forslag til nye poster ses nederst. Enighed om at vi
fremadrettet ændrer regnskabet, så tilgodehavende fremgår af regnskabet.

3. Lokalbestyrelsesseminar i DBF, 2. november 2019 i Ejbyhallen på Fyn
* Indkaldelse vedlagt – tilmeldingsfrist den 1.10. Thomas tilmelder sig selv, Egon og Poul Erik
– flere? Poul Erik: Vil Ole med?
* Har vi emner? Evt. noget om hvordan man tiltrækker frivillig arbejdskraft.

4. Vintermøder
* På plads: 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.
* Forårstur: Mange idéer, bl.a. Gotland, Hallands Väderö, skånske biavlere,
biavlsmaterielforhandlere, Klaus Ankerstjerne’s mjødbryggeri, Gl. Roskilde Amts BF, Holbæk
Amts BF ved Nyvang, evt. Andelslandsbyen Nyvang, Snorremark, evt. Swienty, Fanø og Thy.
Poul Erik vil gerne kigge lidt på en tur til Nyvang eller Ankerstjerne.

5. Status på Kulbaneprojektet.
* Thomas ville have talt med Erhardt, men havde ikke nået det.

6. Begynderkurset hvad mangler vi at få på plads omkring undervisning mv.
* Undervisere på plads
* Kursusdage… mangler måske
* Slyngedag……mangler. Egon: Det fungerer meget godt i børnehaven, så Egon vil gerne
spørge Mette Grønskov om vi kan bruge lokalerne til næste år. Egon foreslår lørdag den 13.
juni 2020.

7. Status Vokstavlen
* Deadline er 24/10-19. Ulla fortsætter. Thomas leverer Formandens beretning, Niels:
regnskab + billede af Viggo & Ulla der får sølvnålene, Kristin: referatet fra
generalforsamlingen. Husk noget om kontingentet. I kryds i kalenderen bør biavlskonferencen
med. Poul Erik: noget om at der er pladser på bisløjdholdet.

8. Status hjemmesiden og facebook
* Intet nyt

9. Status bisløjd
* 12 tilmeldte – der er plads til flere. Der bliver bygget to trugstader.

10. Kalender – mødeplanlægning

* Tirsdag den 7.1.2020, mandag den 30.3.2020, mandag den 15.6.2020, tirsdag den
8.9.2020, onsdag den 30.9.2020.
* Forårstur: Lørdag den 21. eller lørdag den 28. marts 2020.
* Møde med bigårdsledere: Onsdag den 1.4.2020.
* Generalforsamling: onsdag den 23.9.2020

11. Eventuelt
* Status på bigårdene, KU Science: Bierne mangler en omgang foder. Ejby: Ole har fodret for
tredje og sidste gang. Der er 9 familier pt. Muligvis er en af dem uden dronning. Der er en
masse tavler der skal pakkes. Kristin fodrer bierne på KU Science med 1/3 del spand.
* Egon: vil gerne tage sig af spanden med de ca. 10 kg honning i Ejby.

12. Kommunikation
– tidskriftet, Vokstavlen og hjemmesiden og Facebook?
* Kristin sender info om vinterarrangementerne til Sally.
Bilag til forslag 3.
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