KABF Bestyrelsesmøde 07-01-2020, kl. 19:00
hos Thomas, Philip De Langes Allé 7A, st tv, 1435 København K
I er velkomne fra kl. 18:00, hvor jeg arrangerer lidt at spise.
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Kristin Marie Lassen, Niels Max, Egon Christensen, Ole Iversen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med et par tilføjelser.

2. Kurset 2020 og ordningen i skolebigårdene
- Kursusdage fastsat: teori: lørdag den 25. og søndag den 26. april (ikke den 31.3., 7.4., 14.4.
og 28.4.) Praktik, uge 19, 20, 21 og 22
- Slygning med kursister 6/7 eller 13/14 juni.
* Egon kontakter Mette ang. lån af børnehaven til slyngningen.
- aftale med Bybi om at slynge resten af honningen
* Thomas kontakter Bybi. Ole fortæller at vi kan låne Amager BF’s slynge. Evt. i stedet for
kursist slyngedagen. Altså at kursisterne mødes og bruger Amager BF’s slynge. Udover den
første slyngedag med kursisterne, plejer vi at få slynget foreningens honning den 15. juli og
15. august.
- 1. april har vi aftalt at indkalde til planlægning af skolebigårdsordningen 2020.
* Thomas kontakter KU Science ang. lån af lokale.
* Ole foreslog at vi viser kursisterne hvordan et propolisgitter virker.

3. Status på Kulbaneparken
* Thomas fortæller at Erhard har fortalt at der er afsat midler (55.000 kr.) til indkøb af slynge
og stader. Man kan følge med på facebook og lokalrådet Valby’s hjemmeside.

4. Forårstur 2020
21. eller 28. marts.
* Poul Erik har talt med Klaus Ankerstjerne og han vil helst i august. Snak om at annoncere
august-turen i maj nr. af Vokstavlen men at tilmeldingsfristen bliver i starten af august. PoulErik vil gerne planlægge turen. FThomas kan sende en reminder på mail til medlemmerne.
* Poul-Erik taler med Poul Permin ang. arrangement med fremvisning af Honningland i stedet
for forårsturen.

5. Vinterarrangementer 2020
- Ringer til Sally – der skulle samle sammen på hvem der fortæller om hvad.
* Thomas ringer til hende og hører nærmere.
* Idé: Invitere én fra Pollen/propolisgruppen til at holde foredrag, koblet med at medlemmerne
kan tage deres egne varer med og vi kan smage hinandens produkter og udveksle opskrifter.
* Idé: Ole og/eller Poul-Erik fortæller om mjød produktion med en efterfølgende dag hvor selve
mjødproduktionen sættes i gang.
* Idé: Invitere Lise-Lotte Skovdal fra NS Bivenner til at vise hvordan man laver cremer. Ole
spørger hende om hun vil holde foredrag evt. med lidt praktisk fremvisning.
* Idé: Birgitte fra Bi og Bo har brugt honning til sårbehandling.
* Idé: Invitere én kok, der bruger honning i mad. Thomas forsøger at finde en kok.
* Idé: Udvide julemødet med én, der ved noget om honning og sensorik.
* Idé: Brugen af bivoks. Egon spørger Københavns Erhvervsakademi om de har en lærer, der
ved noget om bivoks, og som vil fortælle om det. Måske kender Flemming Vejsnæs nogen?

6. Biavlskonference 2020
* Thomas og Ole har tilmeldt sig, Egon vil være med en af dagene. Poul-Erik kommer nok
også.

7. Status på Økonomien 2019
* Niels viste regnskabet frem. Der arbejdes på at gøre regnskabet mere gennemsigtigt.

8. Bisløjd 2020
* De er ca. 10 personer per gang (15 tilmeldte). Der bliver bygget 6 trugstader og der skal
bygges vokssmeltere her i foråret. Arne har leveret de skamler, som var bestilt hos ham. Ang.
rammer og ilodning, så foreslår Ole at hente et par stabler til bisløjd. Det hele mangler… Vi
har 16 bifamilier á 40 tavler, d.v.s. 640 tavler. En del bliver nok loddet til det første eftersyn i
bigården i Ejby.

9. Status Vokstavlen
Deadline er 24/1-2020.
Turnus som bigårdsleder – julesmagning og præmier
Opfordring til at melde sig ind facebookgruppen

10. Status hjemmesiden/facebook
Vi er oppe på ca. 60 medlemmer på facebook. Der sker ikke så meget på denne årstid på
hverken facebook eller hjemmesiden.

11. Eventuelt
Maling af stader i Ejby
* Vi kan gøre det på en arbejdsdag i Ejby.
Arbejdsdag, rammer, bommen
* Kalenderdatoer: I februar plejer vi at rense bunde (opstabling og en pind i trudstaderne)
uden at have annonceret det i Vokstavlen. Den 22./23. februar. Hvis der er mulighed for det
vurderes foderstatus også. Egon tager KU og Poul-Erik tager Ejby.
Marts: Første eftersyn og vask af magasiner. Lørdag den 21. marts kl. 10 i Ejby og søndag
den 22. marts på KU.
April: Måske første udvidelse, lørdag den 18. (Ejby) og søndag den 19. april (KU).
Første aftenmøde: Tirsdag den 5. maj.
Klargøring tirsdag den 7 og onsdag den 8. juli og honningfratagning: Søndag den 12. juli.
Anden gang 9. august (klargøring tirsdag den 4. og onsdag den 5. august).
Varroabehandling: 15. og 16. august: myresyre. 22. og 23. august: udlevering af oxalsyre,
anden gang udlevering (og behandling) af oxalsyre: 21. og 22. november.
Sølvnål til: Spændingen bliver udløst til generalforsamlingen…
Oxalsyre på KU Science. Egon og Niels giver bierne oxalsyre på KU.
Indkøb af tabletter med antihistaminer til skolebigården
* Ole (Charlotte) foreslår at vi sidder i grupper i stedet for på rækker til medlemsmøderne for
at det bliver nemmere at tale sammen.
* DBF tilbyder kursus for nye instruktører. Bitta har tilmeldt sig. Der er indbudt til
instruktørmøder med erfaringsudveksling. Poul Erik og Ole tager med.

12. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden?
* Kristin sætter arrangementerne på DBFs hjemmeside og sender referat til Morten, så det
kan komme på KABFs hjemmeside.

