
KABF Bestyrelsesmøde 07-09-2021, kl. 19:00 
hos Thomas, Philip De Langes Allé 7 A st tv, 1435 København K. 

Har du lyst til at spise med, så kom kl. 18:30. 
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Niels Bülov Max, Egon Christensen, Rikke Højer Pedersen, afbud Ole 
Iversen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Generalforsamling 2021. 
Lokalet i Hvidovre Medborgerhus er booket. 28.9. 19:30 - Vi håber på boller og kaffe 
 Protokollen skal være fremlagt fra kl. 18:30. Jeg har protokollen, der skal a jourføres  
 Morten har sagt ja til dirigenthvervet. 
edtægtsændringer – forslag vedlægges denne dagsorden. 
Har vi kandidater til de ledige bestyrelsesposter? 

 
Egon undersøger om der er forplejning til Generalforsamling.  
Protokollen ajourføres af Rikke. 
Vedtægtsændringer: Egon laver forslag til udsendelse af vedtægtsændringer til udsendelse inden 
generalforsamling. På generalforsamlingen redegøres for de enkelte forslag til ændringer.  
 
Thomas kontakter mulige kandidater for at høre om de vil være villige til at indtræde i bestyrelsesarbejdet.     

 

3. Beretning 2020. 
-Hvad skal vi huske: 
Covid-19 påvirkning på begynderkursus, skolebigårdene, DBF-virtuelle generalforsamling 
Hjemmesidemand? Vi kan nævne adgangen til pallefabrikken – slynge selv? Salg af honning til 
medlemmer? Svens indsats skal påskønnes igen-Noget om tyverier- forslag til afhjælpning. Vi kan 
nævne adgangen til pallefabrikken – slynge selv? Salg af honning til medlemmer? Udvalg. 
Noget om hvordan vi kommer i gang igen efter Corona?? Oplæg til diskussion? 

 

Thomas skriver en beretning der kommer ind på manglende hjælp til pasning af skolebigårde. Problemet 
blev drøftet og den formidlingsopgave der ligger heri, herunder glæden ved arbejdsfælleskab.  
 
 

4. Regnskab 2020/2021, v/Niels: 

- Vi skal huske statusposter. 
- Hvornår er det klar til revision? 
-Specifikationsgraden af udgifts- og indtægtsposter blev fastsat sidste år. Vi medtager de indtægter der 
hører til året, så periodiseringen bliver korrekt og regnskabet retvisende.  

 
Regnskabet blev gennemgået og der blev taget stilling til periodisering af regnskabsposter da regnskabet 
afsluttes 31. august.  
 

5. Begynderkursus 2021? 

- Skal vi fortsætte som vi plejer?  

 
Der afholdes begynderkursus i 2022 som vanligt. Tilmeldning åbner først i begyndelse af det nye år. Pt.. 
regnes med samme undervisere som i 202. 

 
6. Vinterarrangementer. Kan vi låne lokaler? – Thomas Spørger KU 

Vi har tidligere talt om disse emner: 
Biernes anatomi- og noget om projektet med honning til medicinsk brug Annette Bruun Jensen 
Bier i bibelen / i koranen Gitte Buch Hansen 
En fra Pollengruppen. 
Cremer og lignende: Liselotte Skovdal fra NBV? 
KOK Der bruger honning  – Omar? 
Brugen af bivoks? 
Vi kunne invitere Svend Branner for at fortælle om rengøring 
Bisygdomme med Per Kryger? – varroabekæmpelse? 
Ole havde en ide om at få nogle biavlere på Ballerupegnen til fortælle om deres biavl.  
En lørdag/aften med instruktion om mjød-brygning 



 
Datoerne:  oktober,  november, december (”julemøde”),  januar 2022, februar 2022, marts 22. 

 

Thomas spørger Annette Bruun Jensen og Gitte Buch Hansen om de vil holde de oplæg der blev aflyst i 

foråret.  Poul Erik spørger Liselotte Skovdal.   
 

Lise Hansted blev nævnt vedr. muligt oplæg om vilde bier.  

Eventuel afsætte den ene aften til mjødbrygning.   

 

7: Bisløjd 2021 V/ Poul Erik  
 
Der fortsættes med bisløjd. Jvf Poul Erik er der 5 nye og 6 gengangere på holdet.  

 
8. Status: Skolebigårdene (Der blev beskåret og luget i tirsdag den 31.8.)  

Er vi med i forhold til arbejdet i bigården og antal familier i Ejby og KVL. 
 

Rammer køres til Heino den 8/9.  
Poul Erik og Ole står for fodring i efterår og fusion af 2 familier i Ejby, som køres til KVL.  
 
Der planlægges en arbejdsdag i Ejby den 20/11 med kørsel med affald, male trugstader og sætte udluftning i 
hus.    

 

9. Status, hjemmesiden og Facebook 
Thomas prøver at få en status fra Morten/Gitte inden mødet. 

Uafklaret 
 
 

10. Eventuelt 
 

Nedenstående blev drøftet 
 
- Pollenprojektet/ Egon – Sven er på igen i år. 
- Naturensdag i Glostrup –12. september, flere der vil med? Mosetræf 19. september. 
- Ny bestyrelse med til seminaret på Fyn 6. nov. 
 

12. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden? 
 
Generel drøftelse af kommunikation til medlemmer. 
 
22/9 2021 Rikke Højer Pedersen.  


