
KABF Bestyrelsesmøde 08-01-2019, kl. 19:00 
hos Thomas, Philip De Langes Allé 7A, st tv, 1435 København K 
Vi er velkomne fra kl. 18:00, hvor jeg arrangerer lidt at spise. 
 
Thomas Skall, Poul Erik Andersen, Niels Max, Egon Christensen, Ole Iversen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 
2. Kurset 2019 og ordningen i skolebigårdene  

- Kursusdage fastsat: teori: 26.3, 2.4, 9.4, 23.4 Praktik, uge 18, 19, 20 og 21 
- Slyngning med kursister 15. juni.  – Er det ideelt? Vi blev enige om at det var ok, under hensyn til de 
mange helligdage. 
- aftale med Bybi om slyngning – TS laver aftale med BYBI om slyngning ca. 10/7 og 10/8 
- Hvornår planlægger vi til skolebigårdsordningen 2019? Den 9. april på SCIENCE TS bestiller lokale 
kl.19:30 – Emner til listen bedes meddelt TS snarest.  
 

 
3. Opgaverne efter generalforsamling 2018. 

- Vedtægtsændringer – Vi besluttede at eventuelle ændringer ikke synes så nødvendige p.t. 
- Sommertur 2019 – Vi arrangerer ikke andet end turen til Frilandsmuseet / Gutfelts planteskole. 
- Arbejdet med at finde klubhus? TS vil gerne arbejde lidt på Frederiksberg K., Glostrup og Valby? 
 

4. Mulighed for at vores medlemmer kan benytte faciliteter i Tårnby.   
Thomas fortæller. Aftale: vi kigger ud til Tårnby-Bi den 6. februar og hører nærmere. Egon, PE, Niels og 
TS – Kristin? 

 

5. Bistadet på Frederiksberg Rådhus 
Vi har modtaget et indlæg til Vokstavlen, hvor naturvejlederne på Frb søger en til at passe stadet på 
rådhuset. Den sætter vii bladet – om ikke andet vil TS godt påtage sig pasningen af stadet.  

 

6. Vinterarrangementer 2019. Har vi emner, ideer? Det er kun ideer! 
 - Grossistvirksomhed: Aulumgaard 
 - Asger kunne måske fortælle om honning/pollen analyse 
 - Flemming Vejsnæs om hvad han drømmer om i fremtiden? 
 - Annette Bruun Jensen, Biens Anatomi og forskning nu? 
 - Oliver kunne måske fortælle om ByBi 
 - Ringer til Sally – der skulle samle sammen på hvem der fortæller om hvad. 

 
7. Biavlskonference 2019 

Thomas har tilmeldt sig: Poul Erik og Egon overvejer 
 

8. Status på Økonomien 2019 
Niels fortæller. Stort set hele budgettet til KABF-møder er brugt fordi en foredragsholder kostede både 
honorar og kørselspenge – vi var enige om at sådan må det jo være… 
… ellers ser det pænt ud. Vi har dog modtaget første regning på tryk efter at Bjarne er stoppet, den er på 
over 8.000 kr. Godt nok for et tykt blad. Det blev aftalt at Ole indhenter et kontrolbud fra et andet trykkeri. 

 
9. Bisløjd 2018 
 I praksis er der kun 10 til 12 aktive deltagere. 
  
10. Status Vokstavlen 

Deadline er 24/1-2019. 
Turnus som bigårdsleder – julesmagning og præmier  
Opfordring til at melde sig ind facebookgruppen. Ole skriver et par linjer til Thomas, som kan bruges til 
formandens hjørne. 
 

11. Status hjemmesiden/facebook 
Thomas kigger hjemmesiden igennem og kontakter Morten med henblik på at den bliver rettet til. 
Facebook, obs når vi godkender.  



 

12. Eventuelt 
 Maling af stader i Ejby 
 Poul Erik aftaler med Olla hvordan der males en 3 stader 
 Voks og nye biavlere: Hvordan er det nu? Ring til Heino: Hvordan kommer man i Grøn puljevoks. 

Tyske bier? 
Overvejelser i forbindelse md bi-køb skal med i kursus 
Voksklubber – Egon tager en snak med formændene – hvor mange nye kan de tage ind – og er de 
interesserede i at levere voks til nye medlemmer?  
 
Kalenderen: datoer:  
23/24 februar: stadebundsrensning (annonceres ikke) 
30/31 marts: 1. eftersyn og vask af magasiner 
27/28 april: måske 1. udvidelse 
Uge 22: 1. aftenmøde 
Klargøring og honningfratagning 13 og 14. juli – 10/11.august 
17/18 november: Varroabehandling 
 

 Thomas og Egon flytter 2 stader på tirsdag kl 14 
 Er der basis for at nogen får sølvnålen? 
 

13. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden? 
SKRIV LIDT OM BIGÅRDLEDERE EMNET 

 
Referent: Thomas 

 


