
KABF Bestyrelsesmøde 15-06-2020, kl. 19:00 
hos Egon, Store Harekærvej 97, Brøndby – vi sidder ude, håber vejret tillader det. 

 
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Kristin Lassen, Niels Max, Egon Christensen, Ole Iversen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt under evt. om at Kristin har meldt fra som 

bestyrelsesmedlem. 

2. Hvordan åbner vi igen 
Skolebigårdene 
Skolebigårdene kan åbne igen nu hvor der gerne må forsamles over 10 men højst 50 til et 

arrangement. Vi skal overholde bestemte regler, som DBF har beskrevet i et nyhedsbrev 

udsendt 12. juni 2020. 

Et vigtigt punkt er om bidragterne i bigården kan bruges, idet de skal være ubrugte i et antal 

dage/timer, for at være sikret mod smitte. Vi skal have en kombination af 

bisygdomsbekæmpelse og corona-regler til at fungere. Bidragterne ligger lige nu i en stabel 

både på KU Science og i Ejby – vi skal have dem hængt op et tørt sted og adskilte, for at de 

kan blive smittefrie. Egon kigger på en løsning på KU Science med ophængning i skabene i 

laden og Thomas kigger på en løsning i Ejby. 

Kurset 2021 
78 kursister er forhåndsgodkendt, nye tilmeldinger er ikke på venteliste (endnu). Kursisterne 

kan følge med på hjemmesiden. 

3. Bivenlige kommuner…. Ishøj, Valby og Glostrup 
Ishøj kommune – ønsker at blive bivenlig kommune, - og er geografisk faktisk under Roskilde. 

Valby – vil være bivenlig (bydel), og har aktiviteter i gang og mere på vej på Kulbanevej. 

Erhard udtræder ved sin fraflytning af lokalrådet og i stedet kan Ebbe Sønderis indtræde som 

aktiv. 

13. sept. er der ”Naturens dag” (afvikles i Glostrup kommnue). 

4. Generalforsamling DBF 19. september 2020 , hvem vil med (tilmelding 15. august)  
Vi kan tilmelde os flere – besked til Thomas, som giver DBF samlet besked om antal fra KABF 

og hvem. 

5. Generalforsamling KABF, 23. september  
GF kan med de nye regler for Corona-restriktioner gennemføres på den fastsatte dato. 

6. Pollenindsamlingsprojektet v/ Egon 
KABF har tilmeldt sig et projekt under DBF med indsamling af pollenprøver flere gang hen 

over sommeren fra 3 udvalgte by-bistader, hvor KU Science er valgt. Svend Ørnskov står for 

at gennemføre det praktiske og har den tætte kommunikation med DBF om proceduren. 

7. Vintermøder. Har vi en plan? Forslag til datoer og emner 
Der er en del forslag til aktiviteter nævnt i ref. Fra bestyrelsesmøde 7. jan. 

Annoncering af datoer og arrangementer skal sættes i ”Vokstavlen”. Flg. Datoer er på tale for 

arrangementer: 20. oktober, 17. november, 1 december (”julemøde”), 19. januar 2021, 9. 

februar 2021. 



Drøftelse af muligheden for at afholde et arrangement en lørdag aften med instruktion om 

mjød-brygning. Datoen 6. marts 2021 er en mulighed, og vi kan undersøge om vi kan bruge 

lokale: 

- på Bakkegårdsskolen (hvor vi i forvejen låner lokale til bisløjd) 

- Landbohøjskolen – med ”laboratorie”-faciliteter 

- Voldparken – et aktivitetscenter, der tidligere har været interesseret i ”noget med bier”. 

8. Bisløjd v/ Poul Erik 
Poul Erik har søgt om tilladelse til at bruge sløjdlokalet en sæson mere, og vil gerne igen stå 

for aktiviteten. 

9. Status Vokstavlen og hjemmesiden 
Der er deadline for stof til næste blad 24. juli. 

Et muligt emne til at et indlæg kan være Ishøjs projekt med indsamling af frø og efterfølgende 

spredning af frøene på nye arealer, så biodiversiteten øges med planter, der naturligt hører 

hjemme på stedet. Vi kan dermed også opfordre til at man deltager i indsamlingen. 

10. Status Økonomien – v/ Niels 
En oversigt opgjort pr. ca. 7.6.2020 blev udleveret. Der er et større overskud aktuelt – bl.a. 

har vi ikke brugt midler hen over sommeren til medlemsaktiviteter, pga. corona-restriktionerne. 

11. Eventuelt 
a.) Naturens dag i Ejby. Bliver gennemført 13. september 2020. Arrangementet skal i år tage 

højde for restriktionerne fra corona, hvilket betyder at besøg i bigården med publikum ikke er 

mulig. Forslag til nye aktiviteter på dagens program : 

- en tipskupon med spørgsmål om bier og honning. 

- mulighed for at smage forskellige honninger og prøve at bedømme dem ud fra en sensorik-

tilgang. 

 

b.) Kristin har meddelt at hun ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem. 

12. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden? 
Vi kan gøre opmærksom på aktuelle kurser man kan tilmelde sig: Kursus i Bisygdomme og 

kurset Kyndig biavler  


