Referat fra bestyrelsesmødet d. 19. januar 2016 hos Thomas Støvnæs Alle 50 2400 NV
Deltagere:
Formand Thomas Skall/ Næstformand Poul Erik Andersen/ Kasserer Niels Bülov Max/sekretær Annette
Andersen/Bestyrelsesmedlem Egon Lund Christensen/Suppleant Michael schaumburg
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Gennemgang af arbejdspapiret fra mødet d. 6.10.2015
Vi har fået 2 skabe på hver 1 m2 i den sorte lade ved p-plads på Life(KU) til opbevaring af tavler, voks m.m.
Der er el i bygningen og et arbejdsbord, der må benyttes. Der er mulighed for at sætte hængelås på
skabene.
Skolebigården på KU er udmeldt af voksklubben. Thomas svarer på voksklubbens mail med vores
begrundelse for udmeldelsen.
Vinterarrangementet med Roberto og Nordic Food Lab. blev ikke til noget p.g.a prisen.
3. Kort referat af formandsmødet 25.10.2015 (Thomas suppleret af Michael og Egon)
Der kommer fokus på det frivillige arbejde, der udføres rundt omkring i lokalforeningene med hjælp til,
hvordan det bedst organiseres, da der ofte skal en anden struktur til, når en lille forening gror sig større.
Alle lokalforeningerne fik udleveret en værktøjskasse til varrorabekæmpelse. Den vil blive givet videre til
Morten og Bitta, der kan bruge den i teoriundervisningen.
Arbejdet med fortolkningen af retningslinjerne omkring økologisk biavl er sat på standby p.g.a
regeringsskiftet.
Rune Havgaard Sørensen DBF vil tage kontakt til KBH kommune om muligheden for at afholde et
honning/jorbær arrangement på Rådhuspladsen eller en anden større plads i indre by i anledning af 150 års
jubilæet til sommer.
4. Biavlskonference 5.-6. marts. Jeg har meldt mig til. Hvad gør I
Der skrives en opfordring til at deltage i biavlskonferencen i vokstavlens formandshjørne, så der lige som
sidste år også bliver mulighed for samkørsel. Foreningen kan tilmelde en instruktør pr. 50 medlemmer i
foreningen.
5. Efter mødet 10.11.2015. Skolebigårdene? Aktiverede nye medlemmer?
Det blev aftalt at holde et møde d. 2. februar 2016, hvor bestyrelsen arbejder videre med punktet.
Annette sender årsplan til bestyrelsen om arbejdet i skolebigårdene.
Egon sender arbejdspapir rundt.
Thomas sender instruktørliste rundt med navne fra Poul Eriks liste.
Indkaldelse i vokstavlen til arbejdsdag i Ejby skolebigård, da der en del oprydning efter vinterstorm.
Det blev aftalt at Michael møder på KU d. 21. februar kl. 11.00 og renser bunde på opstablingsstaderne.
Thomas møder d. 2. april kl. 10.00 i Ejby.
Egon møder d. 3. april kl. 10.00 på KU.
Thomas og Niels d. 30. april kl. 10.00 i Ejby.
Egon og Niels d. 1. maj kl. 10.00 på KU.

6. Status på bisløjd
Der er stor tilslutning til vinterens bisløjd med pænt fremmøde hver torsdag. Der bygges bl.a. 10 trugstader
og 2 Kenya stader.
Poul Erik meddeler at spindet på rundsaven ikke fungerer som det skal. Der var samme problem sidste
vinter (2014-2015). Poul Erik har anmeldt det til skolens sløjdlærer.
7. Status på vokstavlen
Annette sender datoer på møderne i skolebigårdene.
8. Status hjemmesiden
Foto af bestyrelsen tages d. 2. februar.
9. Eventuelt
Egon fortæller bl.a. om erfadage for undervisning
10. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen/hjemmesiden?
Står under de foregående punkter

