
Bestyrelsesmøde i Kronborg Vestre Birks Biavlerforening 14. november kl. 19.
Sted: Skolebigården. Referat:

1. Kort status på sommeren i skolebigården og huskepinde til hvad vi skal ændre til næste 
sæson.
- Mail til instruktørerne om hvordan de synes det er gået (Mette)
- Stadekortet får et felt med antal kursister på aftenen
- Opgavebørs til næste år. Presse lidt mere på opskrivning på kagelisten hos de nye. Øvrige 
opgaver til medlemmerne, bl.a. græsslåning.
- Facebookgruppe for foreningen?
- Steffen vil gerne afløses som Slyngebibliotekar. Foreslår at man kan låne den gratis hvis man ”står
for den”. Slyngen har tjent 750 kr. i år. Låget er i udu, men ellers kan det holde nogle sæsoner 
endnu.
- Ikke særlig godt fremmøde til årets aktiviteter som udflugten til Nekselø (aflyst), jubilæet (ca 12-14 
husstande repræsenteret = 25 personer), honning-jordbærdag (4 medlemmer og  7-8 besøgende 
(for sent ude med annoncering/kom ikke med i Ugeposten)), arbejdsdag (8-9 stykker). Emne på 
generalforsamlingen kan være ’KVBB som forening. Hvad er forening for dig?’ eller noget i den stil.

2. Honningtavlen – hvad skal i?
Status på Afrikanerstadet og lidt tanker om det (Merete)
Status på 2-dronningesystemet og lidt tanker om det (Kurt)
So ein ding: Bite away Cobra og Gitter til dronningetilsætning (Dorte)
Det at være ny biavler (Kristine Harild. Dorte kontakter)
Henry fortæller/tegner om sine afgrøder og hvad har han observeret. (Henry. Mette kontakter).
Generalforsamling (Mette)
Gribskov som bivenlig kommune på kort og længere sigt (Mette)
Opskrift på honningbrød
Jubilæum
’Jobannonce’ efter slyngebibliotekar.
Interview med Max – hvordan er det første år gået (til aprilnummeret)
Kubebiavl og propolisgitter som skolebigårdsøvelser 2017 (til aprilnummeret)

3. Forslag til foredrag, studiekredse m.v. til vinter.
- Lysstøberkursus - Jeanett vil gerne stå for et d. 6. november.
- Generalforsamling 16. november
- Oxalsyre 3. december
- Historie fra de varme lande - Dorte vil gerne fortælle og vise billeder fra sin tur.
- Det centrale bigårdsregister
- Søren Perby fra Gyrstinge Mølle som bud på en foredragsholder? http://www.perby.dk/om-
gyrstinge-molle  (Mette kontakter).

4. Danmarks Biavlerforening - formandsmøde i efteråret. 
Har vi noget der skal diskuteres bredt i biavlerforeningerne?
Forslag om biskove på erstatningsarealerne/vederlagsarealerne når fredskov inddrages til fx 
vejarealer. (Kurt).
Hvad har DBF allerede af anbefalinger til hegn, brakarealer etc.? (Mette spørger DBF)

5. Afslutning på fodring / småfamilier, afrikanerstadet i vinter...
Giver flydende foder 28. september. Mødes kl. 17.
2-dronning er småfamilie og skal tilses i løbet af vinteren sammen med afrikanerstadet.
Vi ved ikke rigtigt om de har tavler nok at fylde foder i.

6. Evt. andet
Næste bestyrelsesmøde sidst i oktober/først i november mhp. Generalforsamling og Birkets Bedste 
Honning. Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem og to suppleanter.
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