
Referat fra: 
KABF Bestyrelsesmøde 22-03-2022, kl. 19:00 
Hos Thomas, 
Thomas Skall, Egon Christensen, Poul Erik Andersen, Rikke Højer Pedersen, Kristian Bang Andersen, Ole 
Samuelsen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt uden kommentarer. 

2. Medlemsaftner  
- Kan vi finde listen over skolebigårdsledere? 
- Skal vi holde møde 5. april? (vi har lokale på KU Science) 

 

Der var et ønske om at få samlet bigårdslederne. Indtil nu er der kommet én henvendelse som resultat af 

opslag på Facebook idet Mark Lipski har givet tilsagn om at bistå som bigårdsleder. Derudover har Kristian 

og Ole givet tilsagn om at hjælpe til. 

Der skal udarbejdes en liste over bigårdsledere. Egon opdaterer listen og sender til Thomas. 

Der er for nuværende tilmeldt 50 til begynderkurset. Der skal tilstræbes så meget kontinuitet på arbejdet i 

bigården som muligt hvilket bedst opnås ved at følge årsplanen.  

Da der desværre har været tab af alle familierne på KU denne vinter er der bestilt 5 nye bifamilier fra 

Bihuset. Derudover kan der evt. flyttes en familie fra Ejby til KU. Foreslået at dette kan ske om morgenen kl. 

9:30 den 9/4, hvis vejret tillader det. Flytningen af familien kommer med i kalenderen. Poul-Erik, Thomas og 

Ole står for flytningen Poul-Erik og Thomas står for syning af bierne inden flytning. 

Det nævnes som sidebemærkning at Aarhus Universitet slår kursus som kyndig biavler op på deres 

hjemmeside så det er muligt selv at syne sine bier inden en flytning. 

Link til AAU https://agro.au.dk/forskning/forskningsomraader/offentlig-bisygdomsbekaempelse/kurser 

3. Kurset 2022 
- Slyngedag? 

 

Egon aftaler dato for slyngedag for kursister med Mette. Dagene 11/6 eller 12/6 foreslås. Der tages nok 

honning fra så der kan sælges honning i små glas på CPH-Garden festival. 

4. Kort om generalforsamlingen DBF 23. april 2022 

 

Egon, Thomas, Poul-Erik og Kristian deltager. Thomas sørger for tilmelding.  
 

5. Status på økonomien (Rikke) 

 

Rikke har opdateret regnskabet. Der er balance i regnskabet med en beholdning på DKK 97.523. Dvs. god 

økonomi i foreningen. 

Der tales kort om fordelen i at sætte prisen på begynder kurset lidt op for at forpligtige og inspirere 

deltagerne. Der er dog enighed om at fortsætte med den eksisterende pris da det ellers kan blive ret dyrt at 

starte op, inden man har bier. 



6. Biavlskonferencen 2022 
 

Ved Egon: 
+400 deltagere i årets biavlskonference samt en stor udstilling afholdt i Vingsted Centret. 
Egon selv deltaget i et antal aktiviteter samt en Work shop men svært at nå det hele da flere aktiviteter 
afholdes samtidig. Deltog bla. i aktivitet omkring honning behandling og honning konkurrencer. 
Peter Aalbæk holdt et inddelende foredrag lørdag aften. 
Hørte indlæg fra antropolog omkring anvendelse af honning i Danmark. Studiet omfattede 30 forbrugere 
der viste mange misforståelser omkring honning og brug af honning. Viden kommer primært til forbrugerne 
via sociale medier og børnene. 
Indlæg fra Katrine Klinken der sælger honning og div. honning produkter fra den første dedikerede honning 
forretning i Danmark. Link til hendes hjemmeside https://honningklinken.dk/. 
Indlæg fra Per Kryger omkring Varrora problematikken. Det viser sig at det oftest er biavleren selv der er 
årsagen til problemer. 
Deltog desuden i en Work shop omkring Flow Hive. 
 

7. Status på skolebigårdene  
- Mangler vi andet end bier? 
- Har vi fået malet de stader der skal males? 

 

Stadevægten på Frederiksberg er sendt til Tyskland for opdatering. Ejby-stader er malet. Ebbe og Annie har 
givet tilsagn om at bistå ved rengøring på KU Science. Forslag til et projekt for bisløjd deltagerne i sæsonen 
2022-2023 at fremstille en kasse til dragter og udstyr til skolebigården. Kan evt. ligne et bistade for ikke at 
tiltrække for meget interesse. 
Vi skal have en afløser for Niels Bülow Max der tidligere har tidligere stået for indkøb til bigårdene. Kristian 
har meldt sig på banen til at koordinere indkøb til de to bigårde. 
Udover den store dødelighed hos bifamilierne i bigården ved KU Science ingen bemærkninger. 
 

8. Status Vokstavlen 
- Deadline er 24/4-2022. 
- Oplysninger om Biinspektør, Kyndig biavler link, Varroainstruktør.  

 

Kristin er ny bi-inspektør i vores område. Dette opdateres i Vokstavlen. Bagsiden til Vokstavlen opdateres 
desuden med oplysninger om kyndig biavler og bi-inspektør. Det er selvfølgeligt frivilligt om man vil fremgå 
af listen over kyndig biavler eller ej. Varrora-instruktøren fjernes fra vokstavlen. 
Ny bagside udarbejdes af Thomas. 
 

9. Status hjemmesiden. Facebookgruppen?  
- Bruger vi FB effektivt nok? 
- Slynge udlånskalender? 

 

Mangler adgang til one.com. Thomas er på sagen. Ole overtager hjemmeside arbejdet. Det foreslås at 

bruge Facebook til daglig kommunikation og hjemmesiden mere som et ”arkiv” til ældre udgaver af 

Vokstavlen, byggevejledninger og lignende. 

Ole arbejder på et bookingsystem via Facebook til de to slynger i Ejby. 

https://honningklinken.dk/


10. Eventuelt 
- CPH Garden, Vagtkalender (Hvem er koordinator?) 
- Vintermøder 22/23 Vi skal så småt begynde at tænke på foredragsemner, Mjødaften? 
- Familietur? 

 

DBF har betalt for en stand på CPH-Garden show. Som deltagere på standen er indtil videre nævnt følgende 

personer: Anni/Ebbe, Leif, Jakob, Ole, Egon, Poul-Erik, Thomas og Kristian. Der skal udarbejdes en vagtplan. 

Det foreslås at Ole + hustru evt. kan holde et indlæg. Desuden kan både Thomas og Morten Westy måske 

overtales til at give et indlæg. På DBF-standen kan også vises et observationsstade. 

Vi skal alle til at huske på emner til medlemsaftner 2022-2023. Der skal desuden afholdes et møde med 

fokus på mjød. 

Poul-Erik og Egon har tidligere stået for at arrangere en familietur. Forslag om Andelslandsbyen i Holbæk 

eller tur til Langeland de Medicinske haver. Det skal dog undgås at turen går op i for meget transport. 

Følgende datoer er foreslået: 27/8, 17/9 og 24/9. 

Forslag om at lave et Top-Bar-Hive som bisløjd projekt i sæsonen 2022- 2023 for opstilling i bigården i Ejby. 

Det kan være OK hvis der er nogen der selv passer det og har interesse i det på afdelingens vegne. Det vil 

ikke være et ”personligt” stade men et stade i afdelings regi. 

Der er for nuværende 76 kg voks på vokskontoen hos Heino. Der kan evt. tages fra denne konto til f.eks. 

støbning af vokslys ved julemødet. 

Næste møde 21/6. 2022 

 

11. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden? 
 

Berørt under tidligere punkter. 

 

 

2022-03-28/Kristian B. Andersen 

 


