
Referat fra: 
KABF Bestyrelsesmøde 12.01.2022, kl. 19:00 
Afholdt Virtuelt 
 
Thomas Skall, Egon Christensen, Poul Erik Andersen, Rikke Højer Pedersen, Kristian Bang Andersen, Ole 
Samuelsen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt uden kommentarer 
2. Kurset 2022 og ordningen i skolebigårdene  

- kursusdage fastsat: teori: fysisk, 5. april, virtuelt 12. og 19. fysisk 26. april. 
Datoerne er nu oplyst på KABF hjemmeside. 
 
- de første praktikdage i uge 18, 19, 20 og 21 – men så også resten af sæsonen jf. beslutningen om at 
kurset varer hele sæsonen – det kræver vi får sat datoer på en del aktiviteter – jf. næste punkt. 
 
Slyngning af honning – dels slyngningen med kursister, dels aftale med Bybi om at slynge resten af 
honningen? 
Der er foreslået 11/6 eller 12/6. Kursister kan deltage i slyngningen der evt. kan foretages på 
børnehaven i Vanløse. Kontakt person Mette Grønskov. Egon står for kontakten. 
ByBi slynger for os for vist 4-5 kr./kg og køber evt resthonning for formentlig 30 kr/kg.  
Vores honningen kan fx bruges i forbindelse med Naturens dag, markeder, salg til medlemmerne og 
andre arrangementer. Thomas laver aftaler med Bybi. 
Egon foreslår at anvende ”Pallefabrikken” til slyngning af medlemmernes honning hvor KABF står for 
værtskabet ved slyngningen. 
 
- aftale om møde om planlægning af skolebigårdsordningen 2022 – vi har aftalt skolebigårdleder-møde 
den 5/4 

 
3. Forberedelse af opstart af skolebigårdene 
 Kalenderdatoer:  

februar: stadebundsrensning ikke annonceret 
marts: Første eftersyn og vask af magasiner 
april: Måske første udvidelse 
Første aftenmøde 
Kursist-slyngning (annonceres kun for kursister) 
Honning-fratagning 
Oxalsyre-udlevering i november – december? 
Egon opdaterer kalenderen og manualen for arbejdet i skolebigårdene og sender til Thomas for review. 
Der er en bruttoliste over bigårdsledere men der er ønske om at få flere personer på listen så vi er sikret 
at der er deltagelse af en bigårdsleder på medlemsaftenerne. Ole melder sig klar. Kristian melder sig 
som reserve. 
 

4. Vintermøder 2021 og Mjøddag 
 Kan vi holde mødet den 18. januar? 
 Bliver mjøddagen til noget? 
 Julemødet er udsat til 22/2. 

• 18/1; Birthe Samuelsen holder indlæg i samarbejde med Haveselskabet. Thomas tager honning og 
brochurer med samt checker Covid-19 regler. Afholdes Thorvaldsensvej 40. 

• 8/2; Annette Bruun Jensen (lektor på institut for Plante- og Miljøvidenskab på KU Science) fortæller 
om biernes anatomi og sin seneste forskning. Vi kigger også på bier i stereolupper. 

• 22/2; Julemøde 

• 15/3; Gitte Buch-Hansen (lektor på Det Teologiske Fakultet på KU) fortæller om bier i religionen 

• 19/3; Mjøddag v. Poul Erik og Ole Iversen Enten skolekøkken i Gentofte eller ”Pallefabrikken” 
Marts generelt: 
Ordne ”Pallefabrikken” og første eftersyn + vask af magasiner. Poul Erik laver oplæg til vokstavlen 
og efterlyser deltagere. 

 

5. Biavlskonference 12-13. marts 
Afholdes i år i Vingstedcenteret ved Vejle. Der kan evt. laves aftaler om samkørsel. Thomas skriver 
en opfordring i ”Formandens hjørne” og opfordrer til deltagelse. 

 



6. Status på Økonomien – Aftale om hvordan vi sikrer at Rikke har kendskab til hvad 
der kommer regning på. 

Rikke modtager drypvise regninger, betalinger fra medlemmerne kommer løbende hvorfor det ikke 
er let at føre regnskabet. Det aftales at der sendes en mail til Rikke med hvad der tænkes indkøbt/er 
indkøbt så Rikke har mulighed for at checke mod regningerne modtaget fra f.eks. Heino. 
Rikke opdaterer regnskabet. 

 
7. Bisløjd 2022 

Der er indtil nu kun aflyst d. 18/12 ellers deltagelse som sædvanligt. Der lægges måske en lørdag 
ind i planen for at alle for mulighed for at afslutte igangværende arbejder. 
Det planlægges desuden at flytte halv- og færdige stader til pallefabrikken hvor tagpap og maling så 
kan foretages der. 
Poul Erik hører på bisløjd d 13/1 om der er tilslutning. 
 

8. Status Vokstavlen 
deadline er 24/1-2022 . 
Turnus som bigårdsleder 
Opfordring til at melde sig ind facebookgruppen 
Der er skrevet om turnus for bigårdsledere og der efterlyses assistance i ferier etc. 

 
 

9. Status hjemmesiden/Facebook -  
Kristian og Morten har haft møde for sammen at se på hjemmesiden og lave det sammen. Kristian laver 
det næste oplæg hvorefter Morten checker at det er uploadet korrekt. 
 

10. Eventuelt 
 Maling af stader i Ejby: 

Poul Erik og Thomas maler. Ellers foretages maling ved første eftersyn i marts afhængigt af hvor mange 
medlemmer kommer. 

 
 Udlån af slynge: 

Ole har meldt sig til koordinering af udlån af slyngerne. Arbejdet består mest i kontrol med hvem henter 
og hvem afleverer hvornår etc. Styres via kalender. Kalenderen kan evt. komme på KABF hjemmeside. 
Kristian kikker på om der kan findes et bookingsystem til hjemmesiden. 
 
Status bigårde: 
KVL: Mange svage/døde familier 
Ejby: Ser fint ud. Liv i alle familier 
Vi aftalte at vi indkøber 2 stk. familier hos Heino, familier på 6 rammer til skolebigårdene levering efter 
1/5. 
DBF har indkøbt fælder for asiatiske gedehams der kan opsættes i skolebigårdene. Det vil i så fald være 
skolebigårdslederne der skal checke fælderne. 

 

11. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden? 
 
Håndteret under de foregående punkter. 
 
Næste bestyrelsesmøde 22/3. 2022 
 
 
 

2022-01-31/Kristian B. Andersen 
 


