
KVBB. Referat bestyrelsesmøde 21. februar 2018 kl. 19.00

1. Medlemmer og begynderkursus - status
Antal medlemmer/lokalmedlemmer: 94 har betalt – har Sven nogle flere indbetalinger?
Begynderkursus: Hvor mange har betalt (Sven)

Status: Vi har ikke fået opdatering fra DBF endnu. Lokalmedlemmerne har betalt.
Der er 6 betalinger til begynderkurset. Det er halvdelen af dem vi har skrevet til.
Vi sætter en annonce i Ugeposten hurtigst muligt (bliver 27. feb.). Danmarks Biavlerforening 
betaler halvdelen af de ca .1200 kr. Supplerer med et lille skriv.

2. Generalforsamling i DBF,  14. april. 
Frist for punkter er 3. marts og for tilmelding 10. marts.

Mette tilmelder sig. Vi diskuterer hvor langt det er kommet med det centrale bigårdsregister. Det er 
fortsat svært hvis folk ikke tilmelder sig. Sælger man bier fordi man er på vej ud af biavl er der ikke 
de store incitamenter og det kan være svært at sælge til nogen der ikke er oprettet. Vi diskuterede 
DBFs holdning. (Se Beretning fra DBFs Generalforsamling 2017 s. 5: 
http://www.biavl.dk/medlemmer/wp-content/uploads/2017/03/BeretningGF2017.pdf )
Som kyndig biavler kan det være svært at være loyal overfor et dårligt fungerende 
registreringssystem og samtidig have et ønske om at syne bier og sikre at eventuelle sygdomme 
opdages. Vi tager det op hvor vi møder ’nogen ved musikken’, fx når Rune kommer, dem der 
møder Per Kryger på biavlskonferencen m.fl.
Da CBR er med i DBFs strategi 2016-2020 sætter Mette det ikke på som punkt til 
generalforsamlingen (igen).

3. Arrangementer/datoer i foråret – 
7. marts – foredrag med Rune.
14. marts – tråde rammer
24. marts – 1. maj begynderkursus.
18. april – foredrag med Ole Sam
2. maj – skolebigården åbner – John vil demonstrere epi-pen

Grøn lørdag 2. juni, Gilleleje Havn – skal vi deltage?
Skal vi ha’ en arbejdsdag og hvad skal vi så lave?
Andet?
Grøn lørdag: Kurt vil gerne stille op. Vi efterlyser flere frivillige.
Arbejdsdag: 21. april kl. 10. Materiellet – få malet/repareret stader. 
Gøre dasset færdigt. Borer huller i nogle af de fældede træstammer som invitation til de vilde bier. 
Solvokssmelter...
Udflugter o.l.: Stadig Nekselø parringsstation som forslag (Mette), besøg i Heinos vokssmelteri, 
aftale besøg hos Max med nye kursister (Dorte). ’Botaniktur’ i Ellemosen en sommeraften – 
besøge Svens omgivelser og se hvilken træer, buske, blomster hans bier kan vælge imellem (Kurt 
og Sven), evt. tilsvarende udflugt til Henry når hans marker blomstre.

Instruktørmail/møde – inviterer instruktører til et lille møde for at aftale hvordan og hvorledes. 
Mette  og Dorte er på instruktørmøde med DBF d. 25/2 om nyt begyndermateriale og tips og triks. 
Vi kan måske give noget videre.

4. Bivenlige planter hos skolebigårdens naboer
Udsat.

5. Honningtavlen april måned. Indhold og arrangementer.
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Input: Støb dine egne vokstavler (Dorte), Biavlerkonference (Dorte), Dronningekassetter (Kurt), 
Reklame for dronningekasserne og hvornår skal man gå i gang… (Erik)
Deadline 7. april.

6. Tidskrift for Biavl og Honningtavlen. 
Forslag om en “Brevkasse” eller “Skolestue”, hvor medlemmer kan stille spørgsmål om de 
problemer de støder på eller et bestyrelsesmedlem kan  skrive noget klogt om interessante emner 
f.eks. “Hvordan man undgår store krystaller i sin honning” eller “Hvad koster det at producere 1 kg 
honning” osv.
Vores Honningtavle er god til at vi skriver Gode tips og den slags, men har lidt lang ventetid på 
spørgsmål. Forum på biavl.dk for medlemmer, facebookgrupper tager sig at de hurtige spørgsmål 
og svar.

7. Evt.
Erik har gennemgået den tidligere voksklub og de fleste har ’afregnet’ voks, så der er nogenlunde 
rent bord. Han bestiller valsning i 12x10 og LS.

Til næste bestyrelsesmøde sidst i april:
Planlægning af skolebigården
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