
KABF Bestyrelsesmøde 14-03-2023, kl. 19:00  
Hos Thomas. Afholdt virtuelt. 
Thomas Skall, Egon Christensen, Poul-Erik Andersen (fraværende), Rikke Højer Pedersen, Kristian Bang 
Andersen, Ole Samuelsen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt uden bemærkninger 

2. Opstart af skolebigårdene 

a) 1. eftersyn -og arbejdsdag 18. hhv. 19. marts? Skal der en Nyhedsmail/reminder ud inden? 
- hvem leder slagene? 

  - hvad skal vi have lavet? Pakning af døde familier 
 b) Materiel og bier: 
  Bestilt 4 fam., 2 til Ejby, der er i forvejen 2 + 1 hos Kristian, 2 til KVL, der er i forvejen 4 

Voks-i-lodning – og nummerering, Der er frivillige? 
  Indkøb af nye rammer, og tur til Heino 

 
c) Hvordan går det med kursusforberedelserne?  

Hvor mange kursister er der tilmeldt hvor mange til Amager hhv Hvidovre? 
Har vi en slyngedag for kursister? 
 
 

d) Medlemsaftner- Kan vi finde listen over skolebigårdsledere?  
Rikke ville skrive en tekst til brug for at hverve nye bigårdsledere og i øvrigt lave en 
vagtplan   - Skal vi holde møde inden vi går i gang? 
 

Ad a, b og C) 
Vi aftalte at det er en god ide med en nyhedmail inden weekenden. Egon og Ole tager sig af KVL, Poul 
Erik og Kristian af Ejby – Thomas kommer måske også i Ejby.  
Ole oplyste: Der er p.t. i alt 27 tilmeldte. Vi talte om at vi skal være opmærksom på at få kursisterne 
fordelt på de forskellige skolebigårde – også selvom langt de fleste ønsker Frederiksberg. Vi må tale 
med kursisterne når kurset begynder.  
Vi aftalte at slyngedagen afholder vi den 10. juni 23. Vi kan formentlig benytte Kassefabrikken. Thomas 
ville undersøge om det lader sig gøre – ellers må vi finde på noget andet. 
I Ejby skal der bl.a. etableres bi-sikker inddækning af hullet ind til skuret. Egon og Kristian taler med 
Poul-Erik om en løsning. Generelt Eftersyn af bierne, Hvis temperaturen tillader det (hvis det er stille og 
temperaturen 12-15oC), så kan man evt. forsigtigt løfte rammer op. Ellers må vi bare kigge forsigtigt. Vi 
skal have pakket rammer fra de døde familier så de er klar til transport til Heino. Køre de jordslåede 
rammer på genbrugsstationen sammen med de tomme dåser. 
Egon har informeret dem der har meldt sig som ”i-loddere”, at vi har et problem med mugne rammer. 
Rikke opfordrer til at vi får noteret hvem der møder op på arbejdsdage eller andre arrangementer så vi 
får et overblik over de aktive medlemmer. 

 
Ad d) 
Rikke har lavet et fint udkast til en tekst til Facebook og som kan sendes ud til tidligere ”bigårdsledere”. 
Egon ville lige genskrive forklaringen om hvordan lederteamsne fungere og sende forslaget til Rikke. 
Rikke påpegede i øvrigt at man nok ikke skal bruge betegnelsen bigårdsleder – det kan måske 
skræmme nogen fra at ville deltage. – Rikke sender den endelige tekst til Ole -som lægger den på FB. 
Rikke udarbejder i øvrigt vagtplanen i Excel og Egon retter arbejdsplanen til, så den passer til 2023.   

 

3.  DBF-generalforsamlingen, 22. april 2023 
 
a) Egon vil gerne med til GF – er der andre, tilmelding er senest den 18. marts 23 
b) Har vi forslag vi ønsker behandlet, skal det være hos DBF den 11. marts 23. 
Oles forslag om opdatering DBF-hjemmeside. 
 
Ad. a) 
Thomas, Egon, Rikke samt Poul-Erik deltager på DBF generalforsamling. 
 
Ad b) 
Vi har ikke sendt nogen forslag. 

 



4. Lokale til bisløjd. 
 
Sløjdlokale skal nu bookes på en ny måde hvorfor Poul-Erik er udnævnt til 
ankermand/bestyrelsesformand så han kan stå for bookningen. 

 
5. Status på økonomien (Rikke)  

Økonomi ser fin ud.  

 
6. Varroabehandling ekstraindsats i KBH 
   

a) Fastsættelse af uge for myresyrebehandling – og oxalsysredrypning (mail fra Kristin om forslag til 
datoer og undersøgelsens resultater eftersendes). 
Vask af varroa. Har Kristian og Egon en plan? 
Følger vi den sikre strategi og giver en ekstra oxalsyredrypning i oktober?  

– så skal vi have aftale med Bent og Inger 
 b) Per Krygers, Annette Bruun Jensen og Yoko Duponts projekt 
 

Ad a) 
Kristin bearbejder resultatet fra varroa undersøgelsen så vi kan sende det med i næste nyhedsmail. 
Varroatestforsøgene forventes opstartet 18/4. I starten af sæsonen måske hver 2-3 uge og i 
sensommeren/efteråret hver uge så man kan få et overblik over udviklingen af varroa over året. 
Der skal arbejdes på at få etableret en fælles ”lusse-dag” hvor alle i området anbefales at foretage 
varroa behandling. Første ”lusse-dag” foreslås uge 34 og anden ”lusse-dag” foreslås uge 40 alt efter 
hvornår biavlerne har den sidste honning er i hus. 
 
Ad b) 
Der afholdes et møde d. 8. juli vedr. projektet. Thomas har videresendt en mail fra Per Kryger om 
projektet. 
 

 
7. Status hjemmesiden. Facebookgruppen?  
  

a) Bruger vi FB effektivt nok? 
b) Slynge udlånskalender? Er det en mulighed eller hvad gør vi så? 
c) Nyhedsmail  
d) Intern kommunikation i bestyrelsen 
e) Bestyrelsesreferater på hjemmesiden, information på DBF’s kalenderside 
 
Ad a) 
Forslag om at lægge svaret fra Per Krüger omkring vores biprøver op på FB. Egon knytter en 
kommentar til svaret og lægger efterfølgende op på FB 
 
Ad b) 
Opgives indtil videre.  
 
Ad c) 
Kristins skriv om vores vinterdød og varroa kan sendes ud med næste nyhedsbrev. 
Nyhedsmailen bør udkomme med jævne mellemrum. Når der er noget at kommunikere uden at der 
hverken for kort- eller for lang tid mellem nyhedsbrevene. 
Alle opfordres til at give input til nyhedsbrevet. 
 
Ad d) 
Thomas efterlyser tilbagemelding på nyhedsbrevet. 
 
Ad e) 
Det vil koste 35.000 kr. at få Von Bülow til at stå for vores Web Hotel. Efterfølgende kan andre 
lokalforeninger kobles på for 13.000 kr. pr forening. 
 
Der er fin kommunikation med Jakob der er ved at udarbejde et oplæg med integration til FB. Én af 
deltagerne på bisløjd har erfaring med grafisk opbygning af hjemmesider Ole vil tage kontakt. 
 

 
8. Eventuelt 

 
a) Flere frivillige kræfter til at hjælpe med de forskellige opgaver – Rikkes frivillige notat. 



b) Vintermøder 23/24 Vi skal så småt begynde at tænke på foredragsemner. 
 - Lotte Skovdal, cremekursus 
 - Katrine Klinken, honning smagning? 
 - Apimondia 25  
c) Firmamedlemskaber  
d) Familietur? 

 e) Annoncørerne fra bladet hvad siger de til at fortsætte på hjemmesiden? 
 
Ad a) 
Når der afholdes et arrangement, bør opgaven præciseres bedre. Sådan at fx start/slut tidspunkt er 
oplyst ligesom opgaverne er veldefinerede.  
 
Ad b) 
Vi må hver især tænke videre over mulige emner. 
 
Ad c) 
Intet nyt 
 
Ad d) 
Det gør vi ikke mere ved. 
 
Ad e) 
Annoncørerne skal informeres om hvad de kan forvente af hjemmesiden efter skiftet fra det trykte blad til 
kun online annoncering. Rikke ser på dette. 
 

 

Næste møde 20/6 2022 


