
KVBB. Bestyrelsesmøde 23. august 2017 kl. 19.00.

Vi  mødes hos Henry, Gillelejevej 9, 3230 Græsted og får en tur rundt i hans blomstermarker.
Deltagere: Dorte Garrit, Erik Lassen, Henry H. Drasbæk, Mette Simonsen.
Fraværende med afbud: Sven Fristrup og Kurt Hansen.

1. Orientering
- Klimagruppen kommer på cykeltur d. 16. sept. - hvis der er tilmeldte.
- Der blev ca 30 kg sommerhonning i alt. Foreningen beholder halvdelen. Resten er solgt til 
medlemmerne sidste skolebigårdsaften og de sidste kilo sælge på arbejdsdagen.

2. Status på sommersæsonen og hvad nåede vi, hvad nåede vi ikke
Vi fik lavet nogle flere familier i trugstader og fik klargjort kubestadet, men fik ingen sværm til at 
putte i den. Begynderne mødte godt frem i starten og som vi ofte ser, tyndede det lidt ud i løbet af 
sommeren. Vi har afholdt dronningekursus, som var en succes – bortset fra at larverne ikke blev 
antaget og der måtte en ekstra omlarvning til. Deltagerne fik dronninger med hjem og foreningen 
har fået to. Vi har haft besøg af Per Kristiansen (om sunde bier) og Katrine Rose (om biallergi og 
forholdsregler). Dortes opgaveliste har været en succes og det har været en fornøjelse at møde op
til nyslået græs og hjemmebagt kage. To fællesspisninger gik godt. Fin opbakning til 2. gang hvor 
man selv skulle medbringe noget til grillen og evt. en fællessalat. 
- Vi aftaler at vi næste år krydser et stade af på tavlen når det er gennemgået. Det gør det 
nemmere at se hvis nogle mangler, lige som instruktørerne bliver ansvarlige for 2 faste stader, hvor
det ene så kan afgives hvis der er mange erfarne.
- Slyngen. Der har været problemer med at kuglen mangler. Vi laver en lamineret side der kan 
følge med slyngen hvor vi kan skrive om kugle, rengøring, smøring o.l.
Dasset nåede vi ikke, men håber det kan komme op næste sæson.

3. Planlægning af efterår/vinter
a) Arbejdsdag – lørdag 2. september kl. 10-14.
Opgavelisten sendes ud sammen med obs-mail. Så kan man ’plukke’.
Rensning af materiel som sædvanligt.
Materielrummet skal tjekkes igennem og vi skal rydde ud i noget af det der står og fylder op.
Et vindue i gavlen er aldrig malet udvendigt
Vores skolebigårdsskilt mod vejen trænger til opmaling
Trænger trugstaderne til maling/hængsler ….
Bænkene. Skal de strammes op? Fjerne ødelagt polstring på en/flere…
Flagstangen skal ned og knoppen sættes forsvarligt fast hvis den skal rejses igen. Skal i så fald 
olieres/males.
Tur til genbrugsstationen med gl. græsslåmaskine, pap m.v.
Der er ikke planlagt havearbejde, men derfor kan det godt være at der skal klippes lidt hist og pist.

b) Foredrag o.l.
Fra generalforsamlingen: Interesse for at arbejde videre med andre produkter som 
pollenindsamling, propolis og også de kendte lys, cremer, sæbe. Og øvrige honningprodukter som 
fx mjød. Forslag vi har haft oppe: 
- Lise Hansted – fortælle om biavlerprojekter et par steder i verden.
- Rune – eller formanden – for DBF for at fortælle om hvad DBF laver og hvorfor vi skal være med 
osv.
- Om varroa, gulbenet hveps osv….

Hillerød og Lyngby fik ifm. DBF generalforsamling tilsagn fra … fra Læsø om at lave et 
fællesforedrag og fortælle om den brune bi. Men ved ikke lige hvornår det er planlagt.
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Kurt har foreslået: Ole Sam Nielsen, som er en meget engageret biavler der er totalt selvkørende
og laver alt selv (stader, rammer, vokstavlet, koger og renser rammer, avler dronninger i sin 
selvudviklede dronningramme osv. Desuden har han talrige fiduser oppe i ærmet.
Vi vil gerne invitere Ole (18. april måske….), når begynderkurset også er med.
Vi vil gerne invitere Rune/Danmarks Biavlerforening, til at fortælle om projekter og arbejde 
og hvad vi får for kontingentet… februar/start marts.
Til næste år vil vi også gerne inviteres op til Max og se hans butik med de nye biavlere og 
også gerne lave en tur til Heino og se vokssmelteriet. Og en tur til Nekselø.

c) De faste punkter
- Generalforsamling (formanden, Sven og Dorte er på valg og vi mangler en suppleant. Desuden er
revisor Tage og revisorsuppleant på valg.) Henry er suppleret ind på Meretes plads og den er først 
på valg næste år.
Oxalsyre, Begynderkursus
- Formanden, Sven og Dorte genopstiller. 
- Oxalsyre start december som sædvanligt – og med lidt varmt og småkager.
- Vi skal høre om Arne tænker at tage et begynderkursus mere.
- Voks fra Voksklubben er indkøbt blandt medlemmerne og vi får det valset og i hus. Det kan
så sælges pr. tavle. Erik udregner en pris.
- Foreslag om at kontakte skolebigårdens naboer og høre om de har lyst til at så nogle 
bivenlige frø på en stribe jord. Vi arbejder videre med det.
- Honningtavlen. Tekster til Mette omkring 1. oktober.

4. Biallergikere i skolebigården
På baggrund af at epi-pennen har været i brug for første gang er er nogle ting vi skal forholde os 
til:
- Generel viden om hvad vi gør og hvordan man gør når uheldet sker. Forslag om årlig 
’brand’øvelse ved sæsonstart. John har tilbudt at stå for seancen.
- Hvad skal vi tilbyde/forlange af biallergikere der kommer i skolebigården.
Vi takker ja til John om en seance 1. dag hvor de nye er med. 
Alle skal hente 112-appen. 
Vi skal lave et ’reglement’ for hvis man bliver stukket – gør A, gør B, gør C…
Er man biallergiker skal man have sin epipen på sig i skolebigården.
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