KVBB. Bestyrelsesmøde 1. november 2017 kl. 19.00
Bomskolevej 9, 3220 Tisvildeleje
Hovedformål er at planlægge ift generalforsamlingen d. 15. nov.
1) Valg til bestyrelsen
Der er en ledig suppleantpost.
Vi spørger Stine. Mette kontakter Stine.
2) Regnskabet og revisorposter
Vil Tage og Grete genopstille til revisorpost og -suppleant?
Steffen vil gerne påtage sig dirigenthvervet.
Grete ønsker ikke at fortsætte. Sven spørger Tage.
Enige om at omtale hvor mange bilag det drejer sig om for at gøre opgaven tydeligere.
3) Forslag til kontingent 2019
Uændret 80 kr.
4) Har bestyrelsen punkter udover vedtægternes?
Beretning: Den foreløbige er vedhæftet. Har I kommentarer, har jeg glemt noget?
Ingen ekstra punkter.
Planer for det kommende år: Se det vedhæftede længere nede. Plus det vi ikke har nået.
Solvokssmelter / Få besøg af Max med materiel / Udflugt til Heino til vokssmelteri / Nekselø
parringsstation.
Vi talte om at spørge vores naboer om de vil plante en stribe bivenlige planter på deres jord.
Henry har erfaringer fra sine egne eksperimenter. Det skal være noget der blomstre i juli så vi får
lidt på honningkontoen. Men selvfølgelig også gerne ind i august, september.
Henry kigger på det.
5) Hvem gør hvad, herunder Birkets bedste honning
Referant: Erik
Birkets Bedste Honning: Kurt. Vi bruger papir som tallerken og printer felter. Vi bruger
afstemningsssedlen med kåring af nr. 1, 2 og 3.
Indkøb: Mette.
Vi mødes 18.30 til opstilling, kaffe, ostemadder etc.
Henry er udenlands med sit arbejde.
6) Diverse
- Bestilling af voks 12x10 halvrammer (når Erik bestiller hos Heino).
- Voks til analyse? Det vi kan sende afsted er hvad vi har fået fra Max i år. Det er fra Heinos grønne
pulje og formentlig fra sidste sæson (valset i foråret).
Vi sender voks afsted og en bøtte honning høstet fra området ved Birkevang, hvor kommunen har
sået bivenlige planter.
7) Evt.

