KVBB. Bestyrelsesmøde 3. november 2016 kl. 17.00
Hovedformål at planlægge ift generalforsamlingen d. 16. nov.
1) Valg til bestyrelsen
Der er en bestyrelsespost og to suppleantposter.
Vi har en kandidat til bestyrelsesposten, men spørger lidt mere ud.
2) Regnskabet og revisorpost – og dirigent.
Vil Søren genopstille til revisorpost og som dirigent til aftenen?
Søren Simonsen genopstiller til revisor og som dirigent.
Sven gennemgik regnskabet. Vi har i år brugt penge på jubilæum mm og har færre penge i kassen
end sidste år. Dog stadig over 25.000 kr. så vi synes vi fortsat har en fornuftig kassebeholdning.
3) Forslag til kontingent 2018
Diskussion om optagelse af lokalmedlemmer og til hvilket kontingent. Er det bedre at tilbyde 'løse'
biavlere lokalmedlemskab, så vi kan vejlede og tilbyde anti-varroamidler og dermed gøre en
indsats for sunde bier hos alle i vores lokalområde – ud over de selvfølgelig er velkomne i
foreningen?
Man snyder sig selv for en del ved ikke at være medlem af Danmarks Biavlerforening, så vil de
fordele ikke trods alt tiltrække de fleste?
Det er en svær diskussion om hvornår man ikke har råd til medlemskabet på 790 og derfor skal
have lov at være medlem for 80 kr. Ifølge vedtægterne §3, stk. 4 har bestyrelsen mulighed for at
optage lokalforeningsmedlemmer i særlige tilfælde. I dag er kriterierne for at være lokalmedlem
primært at man allerede er DBF-medlem i en anden forening eller at man ingen bier har men
gerne vil være med/tilknyttet/støtte foreningen.
Bestyrelsen besluttede
• at kontingent for 2018 fortsat skal være 80 kr.
• at vi laver en 'reklamefolder' til 'løse' biavlere. Den fortæller om vores forening, inviterer
forbi og tilbyder information og hjælp til varroabehandling – og så kan vi tale om fordelene
ved at være medlemmer...
• At nye biavlere opkræves lokalkontingent for sommeren i skolebigården, hvis ikke de
melder sig fuldt ind via DBF. Der skal være plads til at man stadig overvejer om bier er noget
for en, men man får også rigtig meget fra foreningen sommeren over. Melder man sig ind i
DBF i løbet af sommeren får man ikke sit lokalkontingent refunderet.
4) Har bestyrelsen punkter udover vedtægternes?
Nej. Som del af beretningen beder vi forsamlingen gruppearbejde lidt omkring 'Hvad er en
forening' -> Vælg 3 værdier/opgaver I synes er vigtigst og 'Hvilke aktiviteter synes forsamlingen vil
være sjove?'
Planer for det kommende år: Foredrag, begynderkursus, arbejdsdag(e), spiseaftener,
dronningekursus, gerne udflugt(er). Vil også høre medlemmernes forslag.
'Das projekt'. Vi genoptager projektet. Dorte medbringer nogle tegninger til generalforsamlingen.
Det kalder både på sponsorstøtte og medlemskræfter.
5) Hvem gør hvad, herunder Birkets bedste honning
Referant: Sven. Birkets Bedste Honning: Kurt. Indkøb: Mette.
Vi mødes 18.30 til opstilling, kaffe etc.
6) Orientering fra formandsmødet på Fyn.

- Vores forslag om bivenlige skove blev vel modtaget. Der er erfaringer for at man nok skal bruge
'insektvenlige'. Nogle mener at honningbier er af det onde, da de fortrænger vilde bier. Så for at
understrege at alle er velkomne.. Vi er velkomne til at uddybe og komme med yderligere til DBF til
videre bearbejdning der.
- DBF vil undersøge om der er flere forsikringstyper der kan være interessante for foreningerne. En
type indbo- og bifamilieforsikring undersøges. Vi har selv tegnet den indtil videre.
- Foredrag om hvordan man engagerer folk – bl.a. ved at være mindre kedelig omkring udtryk som
generalforsamling og bestyrelsesarbejde. Og – der er ikke noget som et godt (kritisk) projekt der
kan engagere folk, hvilket vi også har oplevet ifm. vores nye hus. (Fremfor at slå et hul i taget er
vores das-projekt derfor værd at prøve af.)
- Hver forening fik et planchesæt om varroabekæmpelse og to klassesæt Anders And
jubilæumsnummer til omdeling ifm. skolebesøg.
- DBF undersøger (på opfordring fra og i samarbejde med Wonderful Copenhagen) om København
kan blive vært for Apimondia i 2021. Der var tilslutning til at gå videre med forarbejdet.
7) Evt.
Tak til Merete for mødeafholdelse og hjemmebagter boller endnu engang.

