
Referat fra: 
KABF Bestyrelsesmøde 13-09-20212, kl. 19:00 
hos Thomas, Philip De Langes Allé 7 A st tv, 
1435 København K.  

Thomas Skall, Egon Christensen, Poul Erik Andersen, Rikke Højer Pedersen, Kristian Bang Andersen, Ole 
Samuelsen.  

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 Godkendt uden kommentarer 

 
2. Generalforsamling 2022. 

-a) Lokalet i Hvidovre Medborgerhus er booket. 28.9. 19:30 - Vi håber på boller og kaffe 
-b) Morten har sagt ja til dirigenthvervet. 
 
Ad. a: 
Egon ringer til Amni for at spørge om hun også denne gang vil sørge for boller og kaffe. 

 
3. Beretning 2022. 

-a) Hvad skal vi huske: 
-b) Oplæg til diskussion? vi udsender beretningen, men  
- Apimondia 2023 i Chile og 2025 I KØBENHAVN – Hvad kan det betyde for os? DBF holder   
bestyrelsesmøde 15.9 herom. 
- Noget om tyverier – brændemærkeren, tyverialarm, videoovervågning? 
- nedlæggelse af bladet i fysisk form. Hvordan gør vi med nyhedsbreve. 
 
Ad. a: 
Beretningen udsendes inden generalforsamlingen. Thomas sender draft beretning til resten af 
bestyrelsen for review og kommentarer. Der skal udarbejdes et oplæg til en diskussion om 
kommunikation via hjemmeside, Facebook, nyhedsbrev etc. Rikke og Egon udarbejder oplæg. 
 
Ad. b: 
Oplæg til diskussion: 

• Apimondia 2025 i København 

• Nedlæggelse af en af bigårdene 
o Evt. afløses af mentor ordning 
o Indprente for kursister at de bør/skal følge en hel sæson. 
o Samme mødetid for kursister som for ”gamle” medlemmer” 

• Evt. skære i antallet af bistader 

• Tyverier 

• Det fysisk blad 

 
4. Regnskab 2021/2022, v/Rikke: 

- Hvornår er det klar til revision? 
 
Der afholdes revision inden d. 28/9. 2022. 

 
5. Begynderkursus 2022? 

Vi har aftalt at Ole er tovholder for kursustilmeldingen. Indebærer kommunikation med bl.a. KU, 
undervisere og elever. 
 
Vi skal huske endnu bedre information om at det praktiske forløb varer hele sæsonen – det skal ind i 
programbeskrivelen, herunder slyngedag for kursister og indvintring mv. 
 
Der skal udarbejdes en plan for kurset. Thomas sætter Ole ind i planen. Annoncering skal udarbejdes. 

 
6. Vinterarrangementer. Kan vi låne lokaler? Ole har lovet at være tovholder for vintermøderne.  

 
Der var Ikke nok tilmeldinger til mjødaften sidste gang, vi aftalte at forsøge igen. Poul-Erik og Ole Iversen 
vil gerne stå for det. Kan foregå på ”Pallefabrikken”. 
 



Vi har foreløbigt skitseret:  
 
29/10 22  Pallefabrikken - Mjødbrygning. 
15/11 22 Cremer og pomader? 
06/12 22 Julemøde 
10/01 23 Gl Estrup…. 
28/02 23 Honninganalyse? 
- Er de nødvendige aftaler på plads? 

 
Aftalerne mangler at komme på plads. Aftaler bør være klar til første møde efter generalforsamlingen 
4/10  

 
7: Bisløjd 2021 v/Poul Erik  

 
Starter den første torsdag i oktober og forventes ”kørt” som sædvanlig. Der kommer 2 nye deltagere. 
 
Der er div. arbejder som bisløjd holdet kan tage sig af: 

• Renovere trugstader 

• Opbevarings ”hus/boks” til KVL 

• Ny trappe til Ejby 

• Reparere røgpustere. 

• Lave et Top Bar Hive 

• Brændemærkning af rammer 

 
8. Status: Skolebigårdene  

Er vi med i forhold til arbejdet i bigården og antal familier i Ejby og KVL. 
Rammepakning -voksisætning – brændemærkning af rammer. Hvem tager sig af hvad? 
 
Sidste fodring mangler på KVL + ½ spand i Ejby 
Rikke finder en dato hvor der kan pakkes rammer. Anni og Ebbe Voller samt Bent Kofod har tilbudt at 
hjælpe. Kristian kører herefter rammerne til Heino. 
 
 

9. Status, hjemmesiden og Facebook v/Ole 
Hvad er status på opdatering? Har vi de nødvendige værktøjer Bookingsystem  
Ole, kan vi bruge lidt tid på at få mig helt ud af systemet? 
 
Adgange er nu OK.  
Det er ikke, som først antaget, let at oprette et bookingsystem på Facebook. One.com kræver 1 niveau 
op og det vil koste lidt mere. Det anses derfor bedre at have et manuelt system for booking med 
oplysning af navn og telefon nummer. Booking kalenderen kan også ligge på hjemmesiden så ledige 
datoer kan ses her. 

 
10. Eventuelt 

-a) Arbejdsdag i bigården? - til november? Samtidig med afhentning af oxalsyre? 
-b) Der er igen i år Bestyrelses seminar – det er den 5. november på Fyn. 
 
Ad. a: Arbejdsdag afholdes 19+20/11, henholdsvis Ejby og KVL. 
I Ejby foretages beskæring og rengøring i huset samt rengøring på pallefabrikken. Maling af bistader. 
Annoncering af arbejdsdag foretages pr. mail. 
 
Ad. b: Thomas, Egon, Poul-Erik og Rikke deltager. Besked om hvilke aktiviteter hver enkelt ønsker at 
deltage i gives til Thomas der sørger for koordineret tilmelding. 
 
Der er nogen gange problemer med at få plads til alle nøglerne i den nye nøgleboks i Ejby. Det foreslås 
at sætte den gamle nøgleboks op inde i skuret hvor nøglen til pallefabrikken så kan placeres hvilket vil 
give tilstrækkelig plads i den nye nøgleboks til de andre nøgler. 
 
Ulla Fogt trækker sig som redaktør af ”Vokstavlen” og bør i den anledning få en erkendtlighed for sit 
store arbejde. 

 
11. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden – eller vores 
nyhedsbrev 
 

Gentages efter generalforsamlingen. F.eks. på 1. ordinære bestyrelsesmøde. 


