
KABF Bestyrelsesmøde 2021-10-05 kl. 19:00, hos 
Thomas,  
Philip De Langes Allé 7 A st. tv. 1435 København K. 
Vil du spise med, så kom kl. 18:30 hvor jeg har sat lidt mad på bordet 
 
Thomas Skall, Egon Christensen, Poul Erik Andersen, Rikke Højer Pedersen, Kristian Bang Andersen, Ole 
Samuelsen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt uden kommentarer 

2.  Konstituering og evaluering af Generalforsamlingen 
 Bestyrelsen konstitueret som følger: 

• Thomas, Formand 

• Egon, Næstformand 

• Rikke, Kasserer 

• Poul Erik, Bestyrelses medlem 

• Ole, Bestyrelses medlem 

• Kristian, Sekretær 
Thomas efterspørger billede samt kontaktinformationer for de nye medlemmer af bestyrelsen. Kristian 
og Ole sender til Thomas. 

 
3. Begynderkursus.  

Hvordan gør vi – jf diskussionen på GF 
Der bør oprettes et ”idekatalog” hvor vi kan samle div. ideer. På mødet blev følgende tiltag diskuteret: 

• Lade praktikdelen fortsætte året/sæsonen ud. 

• Tildele medlemmerne ”ejerskab” af en bi-familie på skolebigården 

• Sikre at skolebigården er et sikkert og trygt sted at komme hvor det er tilladt at stille spørgsmål 

• Få andel i honninghøsten mod at deltage i honning slyngning mindst 1 gang 

• Passe på at ting ikke bliver ”forjaget” så der er tid til småsnak før man går i bierne 

• Styrke interaktionen før man går i bierne 
Ovennævnte punkter kan desuden diskuteres på instruktionsmøde for bigårdslederne. 
 
Lad os om muligt fastsætte datoer for teoridelen:  
Teoridelen tirsdage i april 2022. 
(Start praktik 1/5 2022). 

 

4. Vintermøder: 
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 
Bi sygdomme med Per Kryger? – varrora bekæmpelse? 
Ole havde en ide om at få nogle biavlere på Ballerupegnen til fortælle om deres biavl.  
En lørdag/aften med instruktion om mjød-brygning 
Lise Hansted blev nævnt vedr. muligt oplæg om vilde bier.  
Eventuel afsætte den ene aften til mjødbrygning.  
Julemøde  
Nyt forslag: Oplæg sammen med Haveselskabet om blomster og bier: Birthe Samuelsen. Evt. i 
større lokale på KVL. Ole og Thomas aftaler det videre forløb 
 
Af ovennævnte møder er de med FED SKRIFT valgt. 
Dato for julemøde fastsat til 7/12.2021. 
Øvrige datoer på KVL som følger: 9/11, 18/1, 8/2, 15/3 
Foruden de ovennævnte møder diskuteres også muligheden for eventuelt  at afholde 
Mjødbrygningsmødet på jf. DBF’s opfordring til at etablere regionalemøder (evt. mod brugerbetaling) 
samt evt. et møde om honningbehandling af Zofuz Knudsen. Det har vi haft for nogle år siden og det var 
virkelig et godt møde, der fint kan tåle gentaget hvert andet år. 
Thomas sender datoer for møderne ud til medlemmerne - når møderne er planlagte og aftalte. 



  
Fra sidste referat: 
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.   

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

 
5. Bestyrelse seminar 6. november 2021:  

Thomas, Egon, Poul Erik samt Kristian deltager. Poul Erik skal i øvrigt bidrage ved at fortælle om bisløjd. 

 

6. Status Vokstavlen 
deadline er 24/10-21. 
Punkter fra generalforsamlingen kommer med sammen med billeder og adresser af bestyrelsen. 
Det skal undersøges hvem der ønsker Vokstavlen som et fysisk blad og hvem der ønsker bladet virtuelt. 

 
7. Status hjemmesiden og Facebook 

Vi har en kandidat til at hjælpe med opdatering 
. Der skal afholdes et møde for at forklare hvad der skal være på hjemmesiden Rikke udarbejder et 
oplæg til hvad hjemmesiden bør indeholde. Status på næste møde. 

 

8. Status bi sløjd 
17 tilmeldte. 1. mødeaften 7/10. 
Poul Erik afklarer mht. GDPR på første aften- om der er accept fra alle til at dele mailadresser 

 
9. Kalender  

– mødeplanlægning 
Følgende møder blev aftalt: 

• 11/1, Bestyrelsesmøde 

• 22/3, Bestyrelsesmøde 

• 5/4, Møde for bigårdsledere 

• 21/6, Bestyrelsesmøde, (evt. hos Egon) 

• 13/9, Bestyrelsesmøde 

• 28/9, Generalforsamling 

• 4/10, Bestyrelsesmøde 
 
Angående generalforsamlingen blev det diskuteret hvordan man kunne få flere til at deltage. Herunder 
følgende forslag: 

• Afholde møde med efterfølgende arrangement, fælles spisning, generelt, bredt foredrag  

• Afholde møde i forbindelse med arbejdsdag i Ejby. 
Der ses dog mest stemning for at afholde mødet i Hvidovre medborgerhus. Vi aftalte at sigte mod at 
holde Generalforsamlingen onsdag 28.9.2022 
 

 
10. Eventuelt 

- Økonomi 
- Arbejdsdag i Ejby 
- Regionalaktivitet?  
 
Ingen bemærkninger til økonomipunktet 
 
For arbejdsdagen i Ejby nævnes følgende tiltag: 

• Male stader 

• Vaske gulv 

• Ryde op i krattet 

• Skrabe magasiner 

• Stamme lindetræet op 

• Ryde op i skuret 

• Rense tagrender 

• Evt. --------- 
 

Regionalaktivitet behandlet under punkt 5. 

 



11. Kommunikation  
Der mangler én til at påtage sig opgaven med at styre udlån af slyngerne i Ejby. Ole ser på mulighed af 
at påtage sig opgaven. 
Egon og Rikke ønsker at kunne udarbejde lidt statistik over vores medlemmer for bedre at kunne forstå 
hvem der er medlemmer. F.eks. Hvem er medlemmer og hvor længe er de medlemmer? 
 
 

2021-10-08/Kristian B. Andersen 


