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1. Orientering siden generalforsamlingen.
Skolebigården – oxalsyre i to omgange:
Ref: Mange familier havde nedfald omkring/over de 250 efter behandlingen i december.
Alle familier fik derfor en behandling mere. Her var nedfaldet meget lidt. To familier havde 15-20 
stk., resten færre. Vi mener derfor at 1 behandling oxalsyre tager godt fat og at 250 mider ikke 
nødvendigvis kalder på en 2. behandling hvis vi kommer ud for det næste år. 

Antal medlemmer pr. 22.02.2017: 92, heraf 2 indmeldt i 2017. Der er igen et stykke til de 100.
Lokalmedlemmer: 1 af 5 har betalt.
Begynderkursus: Fyldt op.
Generalforsamling i DBF 22. april. 

2. Medlemmernes indspark fra KVBBs generalforsamling
De sedler grupperne udfyldte forsvandt og derfor er der faktisk ikke taget noget til referat.
Så hvad husker I?

Ref: Generelt husker vi ikke så godt, men sammenstykker en række bud på det vigtige ved 
foreningen som er: 
- Foreningen som vidensbank og et sted man udveksler erfaringer og stiller spørgsmål.
- Muligheden for at låne materiel var der opbakning til. Lysstøbning og dronningeavl.
- Interesse for at arbejde videre med andre produkter som pollenindsamling, propolis og også de 
kendte lys, cremer, sæbe. Og øvrige honningprodukter som fx mjød.

3. Indkøb af ’gør-det-selv-medlemskasser’ til ’udlejning’.
a) Lysstøberkasse. Jeanett er kommet med et bud på indhold:

 
Jeg har kigget lidt på det med en lysstøberkasse og har vedlagte forslag. Det indeholder
mulighed for at støbe 10 lys ad gangen, en vokssmelter og 50 meter væge (som folk jo 
selv betaler efter forbrug). 
Vægen kan købes i ruller at mellem 800 og 1000 meter, men jeg tænker vi starter med 
50 meter af hver og ser hvor populært det er. 
Det vil jo blive lidt billigere, hvis vi ikke køber vokssmelter, men istedet en gryde og dl. 
mål.
 
Jeg tænker vi kunne tage kr. 100 i leje pr. uge? – jeg vil gerne administrere ordningen, 
hvis det er. Lad mig høre hvad du/i synes.
 

Lysstøbningskasse KVBB

Lysforme    

Bihus F762 Væge 8 157,-
Kube m. bier F538 Væge 9 174,-
Bloklys (6x16 cm) FS51 Væge 9 159,50
Kærte snoet 2 stk. F544 Væge 4 Á 163,- i alt 326,-
Ugle F549 Væge 4 70
Fyrfadsrose 4 stk F851 Væge 8 Á 49 i alt 196,-
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http://bihuset.dk/kategori-sidemenu/voks-lys/st%C3%B8beforme-dekorative/bihus-detail
http://bihuset.dk/kategori-sidemenu/voks-lys/st%C3%B8beforme-fyrfadslys/fyrfadslys-rose-detail
http://bihuset.dk/kategori-sidemenu/voks-lys/st%C3%B8beforme-dyr/st%C3%B8beform-ugle-detail
http://bihuset.dk/kategori-sidemenu?keyword=F544&search=true&view=category&option=com_virtuemart&virtuemart_category_id=0
http://bihuset.dk/kategori-sidemenu/voks-lys/st%C3%B8beforme/lysform-bloklys-cellepr%C3%A6g-detail
http://bihuset.dk/kategori-sidemenu/voks-lys/st%C3%B8beforme-dekorative/kube-med-bier-1-detail


Væger    

Væge 4, 50 m 522 A´2,- 100,-
Væge 8, 50 m 526 A´2,5 125,-
Væge 9, 50 m 528 A´3,- 150,-

Vokssmelter 739  250,-

Pris i alt   1707,50

Hvad skal det koste at låne den?  Pr. uge? Administration:

Ref: Enighed om at kassen skal indkøbes. Erik køber, næste gang han skal i Bihuset.
Låneafgift: Enige om 50 kr./ugen og der betales for den væge der bruges.
Administration: Fint at Jeanett vil bestyre kassen. Evt. kan vi i skolebigårdssæsonen udlåne den 
derfra.

b) Dronningeavlerkasse
Hvad skal den indeholde for at det giver mening og den ikke skal være ude 3 uger ad gangen? 
Skal der evt. være et par stykker? 
Hvad skal det koste at låne den – hvor længe skal man have sådan en?
Administration: I og med det foregår i sommersæsonen kan den måske udlånes fra Skolebigården.

Ref: Enighed om at vi laver 3 kasser. Erik er ved at samle udstyr. Det skal renses i Virkon S 
mellem hvert udlån. 
Låneafgift: 50 kr.
Administration: Erik vil stå for dem. Evt. kan vi i skolebigårdssæsonen udlåne dem derfra.

4. Voksklub Nordsjælland
a) - Ny tekst omkring Voksklubben og mulighed for medlemmer at være med i voksklubben?
Skal foreningen stadig være medlem og skal det være muligt for medlemmer at blive medlem, 
forudsat de selv står for aflevering med mere. 
Ref: Foreningen vil gerne påtage sig at oplyse om Voksklub Nordsjælland på hjemmesiden og 
indsamle tro-og-love-erklæringer, men går ikke ind i andet.

b) - Tidligere medlemmer af voksklubben og deres vokspulje
Heino har lavet liste med tidligere medlemmers beholdning. Der er både nogle i plus og minus. 
Skal vi forsøge at købe noget af det til foreningens pulje, så medlemmer kan købe grøn voks 
gennem foreningen? Det kan erhverves uden moms når vi handler indbyrdes og vil både være 
billigere for nye og få dem ind i en grøn pulje med det samme. Eller skal vi minde (tidligere) 
medlemmer om deres puljer og foreslå at de sælger til andre dele af Voksklubben hvis ikke de selv
vil trække det ud.
Hvor mange penge/kg voks synes bestyrelsen i givet fald vi skal investere i?
Ref: Erik skriver til dem der har voks i voksklubben og høre om de vil sælge til KVBB for 65 kr. kg.
Voksen vil blive overført til KVBBs pulje og derfra kan vi til december bestille valsning og sælge 
grøn voks til medlemmer. Vi afventer svarerne. 

5. Honningtavlen april måned. Indhold og sommerarrangementer.
Arktikler:
– So ein ding, forslag?
- DAS-projektet
- Sommerarrangementer der skal med i Honningtavlen, herunder arbejdsdag i april:
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http://bihuset.dk/kategori-sidemenu/voks-lys/vokssmeltere/voksgryde-med-vandkappe-detail


Ref: Honningtavlen:
Erik skriver om dronningekasserne / Mette om lyskassen
Kurt følger op på 2-dronningesystemet
Dorte om Halmkube. Dorte spørger om Kristine H. vil skrive om sin første sæson som biavler.
Medlemslisten
DAS-projekt / Mette
Og lidt om nedenstående arrangementer.
Arrangementer: (tovholder)
Arbejdsdag 1. april 10-14. (Kurt)
Per Christiansen kommer 3. maj og gir tips til opmærksomhed ifm. gn.gang af bifamilien 
(sygdomme). (Dorte)
Gerne Nekselø igen sammen med Hillerød. (Mette)
Dronnningeavlerkursus. (Erik/Arne)
Oplæg om allergi ifm. skolebigårdsaften. Vi har fået tilsagn fra JEs datter, skal bare indpasses med
at hun er i DK, da hun er flyttet til Norge. (Dorte)
To spiseaftener
DAS-projekt: Johan laver en materialeliste så vi har noget at gå ud fra. Så må vi søge 
sponsorstøtte fra byggemarkeder, Rotary, fonde m.v.  Mette prøver at finde ud af om der er 
formaliteter eller tilladelser til at opstille sådan et skur.

6. Grøn uge og bivenlig kommune 15-20. maj
Muligt at åbningseventen 15. maj i kommunens Grønne uge bliver overrækkelse af certifikat og vi 
viser bier m.v. Evt. i Græsteds Folkepark hvor der tilsås med bivenlige frø.
Ref: Det bliver mandag d. 15. maj ved arealerne omkring Birkevang 214 (Sundhedsafd. Adresse)
Kommunen organiserer pressedelen, en udvalgsformand, børn der smider frøbomber, mv.
Michael Sonniks vil være der som kommunens naturvejleder. Han er også medlem hos os.
Vi stiller med obs-stade, lidt honningsmagning/honningkage, grej… hvad vi synes.
Kommunen har søgt nogle fonde om børnebidragter. Forventer svar omkring 1. april.
Lørdag d. 20: Vi stiller også med grej og obs-stade til familiedagen ved Gilleleje Havn. Obs på 
tilmeldingsfrist 18. april.

7. Esrum Kloster havedag, søndag den 7 maj kl. 10-17
Esrum kloster har spurgt om Erik Lassen vil deltage. Det bliver kun én dag i år og de vil fokusere 
på klosterhaven og munkenes lægeurter, biavl, bæredygtigt havebrug, gamle sorter og dyr i haven.
Ref: Foreningen deltager. Erik siger ja. Vi har noget honning: 450 g: 21 forår, 225 g:16 forår og 15 
sommer. Hertil 2 bøtter sommer på 1½ kg og nogle smagsprøve-bøtter. Så vi har også til 
smagsprøver til grøn uge. 
Der er nok til bemanding, men vi kan spørge ud blandt medlemmerne om der nogen der vil tage en
vagt.

8. Evt.
Forslag om en varroa-aften næste vinter. Hvordan ser den sikre strategi ud til den tid?

Til næste bestyrelsesmøde:
Planlægning af skolebigården
DAS-projekt – sponsorer og volontører.
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