
Referat fra: 
KABF Bestyrelsesmøde tirsdag d. 4.10.22 kl. 19:00, hos Thomas,  
Philip De Langes Allé 7 A st. tv. 1435 København K. 
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Rikke Højer Pedersen, Kristian Bang Andersen, Ole Samuelsen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt uden kommentarer 

 

2. Konstituering og evaluering af Generalforsamlingen.  
Referat – underskrifter og publicering. 
 
Kristian har skrevet referat af GF, Thomas har godkendt og Kristian sender det til Morten Westy for 
godkendelse. Efter godkendelse kan det publiceres i Vokstavlen og på hjemmesiden.  

 
3. Begynderkursus.  

-a) Hvordan gør vi – jf diskussionen på GF 
-b) Fastsætte datoer for teoridelen:  
 
Ad. a): 
Det præciseres i kursusbeskrivelsen på hjemmesiden at der opfordres til at kurset indebærere at en hel 
sæson bør/skal følges. Morten og Birthe udarbejder beskrivelsen til hjemmesiden hvorefter Ole lægger 
beskrivelsen på hjemmesiden. 
 
Forslag: Lægge praktikaften sammen med medlemsaftenen, så både kursister og ”gamle” medlemmer 
møder samtidig (kl. 19:00) 
 
Undervisningen annonceres på hjemmesiden og via DBF’s hjemmeside. Ole taler med Sally fra DBF om 
dette. 
Vi antager at Leif og Kristin tager den praktiske undervisning igen i 2023. 
 
Ad. b): 
Begynderkursus teoridelen afholdes følgende datoer: 11/4, 18/4, 25/4, 2/5 
1. praktikaften er som følger i de forskellige skolebigårde: 

• Hvidovre: mandag 8/5 

• KVL: tirsdag 9/5 

• Ejby: onsdag 10/5 

• Amager: torsdag 11/5 

 
4. Vintermøder: 

Vi er i hus med: 
06.12.2022, Julemøde med honningbedømmelse 
10.01.2023, Honninganalyse ved Ole Kilpinen, DBF 
28.02.2023, Fremstilling af cremer, salver, sæber m.v. ved Liselotte Skovdal fra NBV 

Et møde 15.11 resterer, Har du nyt, Egon? 
Er Mjødbrygningen den 29.10. på plads, Poul Erik? 
 
Reserveemner? 
Bisygdomme med Per Kryger? – varroabekæmpelse? 
Lise Hansted muligt oplæg om vilde bier.  
 
Alle 4 datoer (15/11, 6/12, 10/1, 28/2) for arrangementer på KVL er nu booket.  
 
Ole står for annoncering af møderne. Både på DBF’s aktivitetskalender, hjemmesiden og Facebook. Ole 
efterlyser tekster til annonceringen. Thomas laver oplæg. 
 
Info: Der uddeles ikke længere parkeringsbilletter til KVL. 
 
Mjødbrygning endnu ikke annonceret. Tages med bisløjdholdet og via Facebook. Når der er 8 tilmeldte, 
opretter Poul Erik holdet. 
 
Usikkert om reserveemnerne kan nås. 
 

 



5. Bestyrelsesseminar 5. november 2022: tilmelding  
Thomas, Rikke, Poul Erik og Egon deltager  
– hvem tager hvilke oplæg, Sociale medier i foreningen, Messestanden, Fundraising, Flere frivillige 
 
Oplæggene blev fordelt som følger: 

• Thomas: Messestanden 

• Poul Erik: Fundraising 

• Rikke: Flere frivillige 

• Egon: Sociale medier i foreningen 
 
Samkørsel med Thomas er arrangeret. 

 
6. Status Vokstavlen 

Deadline er 24/10-21. Hvordan slutter vi af? 
 
Thomas skriver slutbemærkning.  
 
Der opfordres til at bruge stadepladsen på hjemmesiden eller Facebook til div. opslag fra medlemmerne. 

 
7. Status hjemmesiden og Facebook 

Status, Ole 
Kan vi bruge DBF (hjemmeside og blad) - mere? Se vedlagte 
 
Der er oprettet en e-mailadresse, kontakt@vokstavlen.dk, der f.eks. kan bruges ved tilmelding til kurser 
etc. 
 
Facebook skal bruges mere aktivt, via faner, plus en oversigt over lån af slynger. For lån af slynger eller 
andet udstyr anvendes kontakt@vokstavlen.dk. 
 
For div. aktiviteter kan DBF’s aktivitetskalender anvendes mere aktivt. 
 
Hjemmesiden bør herefter indeholde faktuelle oplysninger + kalender. Facebook anvendes herefter 
mest til interaktion. Andre lokalforeningers hjemmesider, fx Nordsjællandske Bi Venner, kan bruges som 
inspiration. 

 
8. Status bisløjd 

 
Der er tilmeldt en ekstra deltager så der nu er 14 deltagere i alt. Det antages at der max bør være 16 
deltagere så vi er tæt på max, deltagerantal. 
 
Gry’s Top Bar Hive færdiggøres ved Poul Erik og Anders. 
 
Sløjdlæreren på Bakkegårdsskolen har fortalt Poul Erik, at der er tanker om at nedlægge maskinrummet 
således at der ikke mere er adgang til fx båndsav etc. Det forventes dog ikke at ske i indeværende 
sæson 2022/2023. 
 
 

 
9. Kalender  

– Mødeplanlægning – lad os, som vi plejer fastsætte bestyrelsesmøder til næste GF. 
 
Bestyrelsesmøder planlægges som følger: 

• 17/1 2023 

• 14/3 2023 

• 20/6 2023 

• 12/9 2023 

• 3/10 2023 
 
KABF Generalforsamling planlægges afholdt: 26/9.2023 
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10. Eventuelt 
-a Økonomi 
-b Arbejdsdag i Ejby 
-c Honning til salg 
-d Lidt statistik 
 
Ad. a): Økonomien ser fin ud. Ingen problemer 
 
Ad. b): Rikke har påtaget sig at pakke rammer til omsmeltning og vask. Kristian sørger for transport til 
Heino. 
 
Arbejdsdag d. 19/11 2022. I Ejby foretages beskæring og rengøring i huset samt rengøring på 
pallefabrikken. Maling af bistader. Annoncering af arbejdsdag foretages pr. mail. 
 
Ad. c): Honningen sættes til salg via Facebook. Honningen befinder sig i Ejby. 
 
Ad. d): Ca. 50% af nye medlemmer er stadigvæk medlemmer efter 5-6 år. Det vides ikke hvorfor 
medlemmerne melder sig ud. Generelt vides der ikke meget om medlemmerne. 
 
Der skal tages en beslutning i januar omkring antallet af bifamilier i skolebigårdene på KVL og i Ejby. 

 
11. Kommunikation  
 - Nyhedsmail 
 

Der skal udsendes en Nyhedsmail med mødekalender. F.eks. Mjødbrygning, vintermøder. 


