
KVBB. Bestyrelsesmøde 7. november 2018 kl. 19.00 
Deltagere: Max Guldkjær, Erik Lassen, Kurt Hansen, Dorte Garrit, Mette Simonsen. 
 
Hovedformål er at planlægge ift generalforsamlingen d. 21 nov. 
 
1) Valg til bestyrelsen. 
Alle på valg har indtil videre meddelt at de genopstiller. 
Det drejer sig om formanden, to bestyrelsesposter, en suppleant og en revisor 
 
2) Regnskabet og revisorposter 
Regnskabet viser et overskud på 7000 kr. Vi har haft et godt honningssalg, men har haft færre på 
begynderkursus. 
Revisor: Søren Simonsen genopstiller som revisor.  
 
3) Forslag til kontingent 2020 
Vi forslår generalforsamlingen at vi fortsætter med lokalkontingent på 80 kr. 
 
4) Har bestyrelsen punkter udover vedtægternes? 
Ingen forslag. 

- Bestyrelsens beretning: Beretning er fremlagt på mødet. Der er et par dage til at læse igennem og 
komme med kommentarer. 

- Planer for det kommende år – herunder foredrag, workshop 
Tekst fremlagt på mødet. Vi har to foredragsholdere i kikkerten. Den ene er positiv og vi udveksler 
datoer, den anden har vi ikke spurgt endnu. 
Desuden en workshopaften med honningsensorik v. Johan. Der ligger materiale på kursusportalen. 
Johan vender tilbage med forslag til dato. 
 

5) Hvem gør hvad, herunder Birkets bedste honning 
Referant: Dorte 
Birkets Bedste Honning: Max 
Indkøb: Mette 
Vi mødes 18.30 til opstilling, kaffe, ostemadder etc. 
 
6) Diverse. 
- Orientering fra formandsmødet 3. nov. 
DBF orienterede om nye efterlønsregler, om deres samarbejde med flere andre organisationer om at få 
nedbragt stoffet Clopyralid til under grænseværdien i honning, om samarbejdet med Jægerforbundet, DN 
m.fl. om at forbedre biernes fødegrundlag og biodiversitet og om at begrænse brugen af neonikotinoider 
som bl.a. bejdsemiddel i raps. Om at DBF fortsætter med ’den sikre strategi’ mod varroa. Den er bekræftet 
på generalforsamlingen. Og lidt om erfaringerne med økologisk biavl.  
 
DBF har arbejdet en masse med kursusmaterialer og der er lagt en del materialer på biavlskursus.dk som 
instruktørerne har adgang til. Der var desuden gruppediskussioner om hvad der skal til for at få kurser 
gennemført ude i foreningerne. 
Der vil nok stå mere om det i Tidsskrift for biavl. 
 

- Kurt deltager i møde om biodiversitet hos Naturstyrelsen d. 30. november. 
- Dorte bestiller stadevægte 

 
7) Evt. 
Ikke noget til eventuelt. 


