Referat fra:
KABF Bestyrelsesmøde 21-06-2022, kl. 19:00
Hos Egon, Store Harekærvej 97, 2605 Brøndby.
Thomas Skall, Egon Christensen, Poul Erik Andersen, Rikke Højer Pedersen, Kristian Bang Andersen, Ole
Samuelsen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden kommentarer

2. Evaluering af kursus – Slyngedag og medlemsaftner. Hvem afleverer honning til
BYBI?
-a) hvad kan vi gøre bedre, skal vi også holde kursus i 2023
-b) er der nogen der vil være tovholder på kursustilmeldinger, kommunikation til kursister og undervisere,
lokalebooking m.v.)
Ad. a:
Bedre info omkring det praktiske forløb. Praktiske forløb fastlægges fra starten
Info. Omkring medlemsaftner efter det praktiske forløb
Slyngedag ses som en stor succes.
Ad. b:
Ole har meldt sig som tovholder for kursustilmeldingen. Indebærer kommunikation med bl.a. KU,
undervisere og elever.
ByBi & Høst.:
Høstdage 9/7 i Ejby og 10/7 på KVL. Høsten køres til ByBi 11/7 og hentes senere på ugen igen hos
ByBi
Høstdage 13/8 i Ejby og 14/8 på KVL. Høsten køres til ByBi 15/8 og hentes igen senere på ugen igen
hos ByBi.
Ovenstående foreslås delt mellem Thomas og Kristian.

3. CPH-garden.
- Er vi klar / er der udeståender?
Der hentes div. udstyr fra Ejby, rammer, værktøj, brochurer forklæder, dragter osv.
Der tappes og sælges honning fra boden.
Kristian ringer til CPH-Garden for hvornår der kan begyndes på at få opstillet boden.
Ønske om at der vises et observationsstade, helst med en dronning på rammen.
Kristian skriver til vagter for afhentning/aflevering af observationsstade i Ejby.

4. Forberedelse af vores generalforsamling onsdag den 28.9 2022.
-a) Bestyrelsesmedlemmer på valg: Formand for 2 år, ordinært bestyrelsesmedlem, Rikke for 2 år og
suppleant, Ole for 1 år.
-b) Vedtægtsændringer?
-c) Skal vi overvejer om bladet skal ophøre som fysisk blad. Det er dyrt – det er efterhånden meget
længe om at blive trykt og sendt ud. IDA prioriterer det klart ikke. Ulla skrev da jeg rykkede for hvornår
maj-nummeret ville blive udsendt:
”Det er svært at vide, hvor længe de er om at trykke bladet. Det svinger meget, hvis der f.eks. er
ferie. Bladet bliver sendt med den billigste porto, pp-breve, trykt på bagsiden. Som jeg husker det,
har PostNord 5 hverdage til at levere. Har bestyrelsen diskuteret, om det trykte blad skal fortsætte?
D. 23. juli tager jeg på ferie. Jeg kan medbringe en pc, men vil skrive ud lidt før, om evt. indlæg kan
leveres et par dage før fristen. I oktober rejser jeg, hvis verden er til det, til Peru med hjemkomst d.
25. oktober. Dvs., at sammensætningen af bladet bliver forsinket. Er det ok, eller er der mon en
anden, der vil overtage? Hilsen Ulla”

Ad. a):
Dato og lokale i Hvidovre er OK. Valg som beskrevet i dagsordenen.
Ad. b):
Ingen vedtægtsændringer på dagsordenen.

Protokollen er uploadet på nettet, hvorfor den fysiske udgave herefter udgår. Protokollen vedligeholdes
dog indtil videre men der er ikke krav herom. Ikke krav om en fysisk protokol i vedtægterne.
Ad. c):
Enighed om at lade det fysiske blad udgå. Beslutningen om at nedlægge det fysiske blad nævnes i
indkaldelsen til generalforsamlingen og medtages i bestyrelsens beretning Fremlægges desuden på
generalforsamlingen hvor der samtidig informeres om hvor informationer ellers kan findes. Elektronisk
blad, nyhedsbrev, formandens hjørne etc.
Holde ”statiske” informationer på hjemmesiden.

5. Status på økonomien. (Rikke)
Økonomi er OK ingen problemer.

6. Vintermøder. Har vi en plan? (er der nogen der vil være tovholder på vinterforedragene?)
-a) Mjød aften
-b) Cremer, pomader og sådan noget
Ole Samuelsen har lovet at være tovholder for vintermøderne.
Ad. a):
Ikke nok tilmeldinger til mjødaften der forsøges igen. Poul-Erik og Ole Iversen vil gerne stå for det. Kan
foregå på ”Pallefabrikken”.
Herunder datoerne for vintermøderne. Emner for de enkelte aftner følger senere:
29/10: Pallefabrikken evt. Mjødbrygning.
15/11: KVL.
6/12: KVL. Julemøde
10/1: KVL.
28/2: KVL.

7. Status på skolebigårdene.
- Skal der skiftes dronninger?
4 stader har haft ”stille dronningeskift”. Besluttet at lade tiden gå og se om de nye dronninger er OK
ellers skifte på et senere tidspunkt.
Egon vil vise på KVL hvordan man laver en aflægger.
Købe to uparrede dronninger til Poul-Eriks aflæggere i Ejby.

8. Status hjemmesiden. Facebookgruppen?
- booking af lån af slynger?
Hjemmesiden er oppe at køre igen dog mangler hjemmesideprogrammet for opdatering af hjemmesiden.
Ole kontakter one.com for at rede trådene ud.
Ole kikker på booking af slynger via FB men Ole mangler de rigtige rettigheder. Ole ringer til Ole Iversen
(Bishop.dk) der måske har erfaring med hvordan man etablerer booking af udstyr på FB. Thomas sender
kontaktinfo til Ole.

9. Eventuelt.
-a) Vi har fået ny vægt på KVL (og vejrstation). Peder Riis har kontakt til DBF
-b) Familietur
-c) Arbejdet med at finde klubhus – få el og vand i Glostrup?
-d) Filmskoleprojektet.
Ad. a):
Til info.
Ad. b):
En familietur er ikke aktuel for tiden. Udsat indtil videre.
Ad. c):
Der er måske ikke det store behov for et klubhus. KABF er mere et ”arbejdsfællesskab” hvor et klubhus
ikke er så nødvendigt da medlemmerne mødes i bigårdene. Thomas vil kontakte Glostrup kommune for
at se på etablering af el og vand i Ejby.
Ad. d):
Medtages måske på et af vintermøderne.

10. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden?
Medtaget under punkt 4
Næste bestyrelsesmøde 13/9. 2022

2022-07-08/Kristian B. Andersen

