KABF Bestyrelsesmøde 4. oktober 2017 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 mv. på bordet.
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Niels Bülow Max, Egon Lund Christensen, Kristin Marie Lassen, Ole
Iversen

1. Godkendelse af dagsorden
* Dagsorden godkendt.

2. Konstituering og evaluering af Generalforsamlingen
* Vi fortsætter som vi plejer; Poul Erik som næstformand, Niels som kasserer, Kristin som
sekretær, Egon som bestyrelsesmedlem og Ole som nyvalgt suppleant.

3. Formandsmødet i DBF, 4. november 2017 i Ejbyhallen på Fyn
Materialet er fremsendt i selvstændig mail.
Temaet er ’udvikling i foreningen’.
*Thomas, Poul Erik og Egon vil gerne afsted. Thomas spørger Ole om han vil med.

4. Vintermøder
Skal vi have et arrangement i marts 2018?
Sidste år talte vi om at lave en temaaften om Warré-stader, afrikanske toplistestader etc.
* Egon finder et par flasker god rødvin til Michael Schaumburg som tak for arbejdet i
bestyrelsen. Egon fortalte om en kunstner, Mie, som gerne vil vise sit kunstprojekt for os til et
vintermøde i marts 2018. Poul Erik vil kontakte DBF og Charlotte Gross og høre om hvem
som kunne holde et foredrag om Warré stadet. Andre muligheder er at besøge et bryggeri
(som bruger honning) eller et støberi (som bruger bivoks). Som marts-udflugt kunne vi besøge
DBF i Sorø om formiddagen og derefter spise frokost et smukt sted (f.eks. Elmely Kro ved
Skjoldnæsholm). Til sidst kunne vi måske se Sorø Kunstmuseum. Evt. besøge Kurt Holbæk
på vejen. Der er også Karin Sloth fra Snoremark med æblemjød og Brorfelde observatoriet.
Thomas spørger DBF om de vil stille op en lørdag f.eks. den 10. eller 17. marts 2018.
Sommerudflugt: Klaus Ankerstjerne (Magtenbølle) på Nordfyn kunne være en mulighed. Der
er Ebba og Ejvind på Fyn (Lindved) som har samlet en masse biavlsudstyr og har et lille
museum.
Anette Andersen og Morten Westy vil gerne være med til julearrangementet og stå for
honningbedømmelsen.

5. Status på skolebigårdene
Flere skolebigårde?
* Der er 75 personer til 60 pladser på begynderkurset i 2018. Jesper Johansen fra Tårnbi
kommer den 17. okt. hos Thomas Skall og Egon kommer med som ”bisidder”. Svend
Ørnstrøm prøver at få en skolebigård op at stå i en nedlagt skole (Voldparken). Egon og
Thomas besøger ham på mandag. Thomas finder ud af om der kan være 15 ekstra i KU
Sciences lokaler. Niels henter metalspanden i Ejby og rører honningen samt vasker spandene
til Bybi.

6. Begynderkurset hvad mangler vi at få på plads omkring undervisning mv.
Undervisere på plads
Kursusdage
Slyngedag
* Begynderkursus er på plads, men datoerne mangler.

7. Kontingentopkrævmning
Kontingent opkrævning for medlemmer af både DBF og KABF
Kontingentopkrævning fra medlemmer der kun er medlem af KABF

Kursusbetaling mv.
* Sally skal have besked om at kontingentet er steget. Niels taler med hende om det.
Kursusbetaling må først finde sted når man har talt med Thomas og har fået at vide at der er
plads på kurset. Niels taler også med Sally om dette.
.

8. Status Vokstavlen
Deadline er 24/10-16.
* Vokstavlen er stort set på plads.

9. Status hjemmesiden
Fotos af nye bestyrelse

* Vi skal have taget nyt foto.

10. Status bisløjd
* Bisløjd er fuldtegnet. De har planer om at lave en mjødbryggeaften. Vagn Kildsig er en
erfaren mjødbrygger og han vil gerne komme om fortælle og vise hvordan man gør. Det skal
nok være et heldagskursus og det skal nok være i et skolekøkken. Lørdag den 25. november
er der arbejdsdag i Ejby hvor vi skal tråde rammer. Niels tager 100 rammer med til bisløjd.

11. Kalender – mødeplanlægning
* Mødeplanlægning: Tirsdag den 16. januar, tirsdag den 10. april, mandag den 18. juni og
tirsdag den 4. september. Generalforsamlingen 2018 bliver onsdag den 26. september.
Bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 2. oktober. Poul Erik (Ejby lørdag den 18.8) og Kristin (KU
Science søndag den 19.8) demonstrerer myresyrebehandling. Vi viser de fem metoder
teoretisk, men bruger kun et par af dem rent praktisk (vi udelader fri myresyre og Apidea). Vi
får hjælp til det praktiske af de andre i bestyrelsen. Lørdag den 25. august tager vi på
sommerudflugt til Fyn. Poul Erik tager kontakt til Klaus Ankerstjerne og spørger om vi må
besøge ham om formiddagen, samt hvor vi kan spise frokost og hvad vi ellers kunne se på
turen.

12. Eventuelt
*Snak om at der kommer ubudne gæster i Ejby som ryger og sviner. Vi gemmer Oles forslag
om kurser for viderekomne til næste bestyrelsesmøde. Vi er enige om at det er en god idé,
men vi er i tvivl om vi har energien til det. Niels havde status over regnskabet med (for
september i det nye regnskabsår sep. 2017/aug. 2018) og nu er der et fint overskud på
14.000 kr. Poul Erik spørger Dorthe om hun kan tage sin computer med til Laura Hodell’s
foredrag.

13. Kommunikation – hvad skal med i tidsskriftet, Vokstavlen og hjemmesiden?
Kristin sender info om vinterarrangementerne til Sally.
* Kristin giver info om vinterarrangementerne til DBF.

