KVBB. Bestyrelsesmøde 20.02.2019 kl. 19.00
Tilstede: Erik, Sven, Dorte, Kurt, Henry, Johan, Mette.
1 Konstituering
Næstformand
Dorte blev valgt til næstformand med applaus.
2. Medlemmer og begynderkursus - status
Antal medlemmer/lokalmedlemmer: 106 har betalt for 2019. 2 medlemsskaber er nye fra
december.
1 af 2 lokalmedlemmer har betalt.
Begynderkursus: 20 har fået tilsendt mail om at indbetale kursusbeløb. Betalingsfrist i uge 8.
Så ser vi hvor mange ledige pladser der så er. Vi har 20-22 pladser i alt (antal stole i klasselokalet).
3. Henvendelser vedr.:
a) vedr. Græsted Torvedage
Vi vil gerne deltage hvis det kan passe med vores slyngedage. Der er ikke planlagt
konkrete torvedage endnu. Vi har haft kontakt med Inger Sloth på BLIK.
b) Brune bier – støtteforening. Pdf er vedhæftet.
Vi har besluttet at KVBB ikke tegner medlemskab, men at vi skriver om foreningen i
Honningtavlen så de enkelte medlemmer selv kan beslutte sig.
c) Grøn lørdag 1. juni. Gilleleje Havn. Skal vi deltage? Efterlyse frivillige?
Kurt var til grøn-lørdag møde d. 19. februar. Vi regner med at deltage med obsstade m.v. Vi
efterlyser frivillige.
d) Generalforsamling DBF lørdag 6. april
Frist for punkter er 23. februar og for tilmelding 2. marts.
Forslag om opfordring til at DBF deltager i de eksisterende fora om at forbedre/forske i
miljø og sundhed for bier/insekter i Europa. Kurt kontakter Rune i DBF for at høre om det
allerede sker eller hvordan det kunne give mening på en generalforsamling. Evt. kan det
være et indlæg til den strategi som DBF har skrevet de fremlægger.
e) Dallinorammer – prøvepakke på 10 rammer med voks.
Vi har fået 10 rammer med voks fra producenten, der opfordre os til at vise dem til nye
biavlere og til at afprøve i skolebigården.
4. Arrangementer/datoer i foråret – hvem gør hvad
13. marts – tråde rammer
Erik henter rammer og voks. Mette kører forbi og tager resten med hvis nødvendigt.
19. marts – 30. april begynderkursus.
Dorte står for undervisningen
27. marts – sensorikworkshop
Johan står for workshoppen. Mette får trykt nogle skemaer m.v. Vi skal indkøbe agurker, vand og
måske champagne  - for at klare smagsløgene.
10. april – foredrag med Peter Sjøgren
13. april – arbejdsdag 10-14 inkl. frokost. – Vi sætter vægtene op.
Flisegangen trænger til at blive omlagt. Johan medbringer diverse.
Net i dasset plus lidt maling. Klargøring til sommeren af hus og materiel.
1. maj – skolebigården åbner. Vi demoer vægte som åbningsevent.
8. maj – de nye biavlere møder. Flag op.
5. Honningtavlen april måned. Indhold og arrangementer.
Input:
Erik skriver om Celle-messe, Dorte har også nogle emner, Kurt ligeså…
Brun-biforening….
Datoer:
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Fællesspisning: 29. maj og 7. august
Første honningslyngning d. 12. juni (Honning-jordbær-dag er 22. juni). 2. slyngning 31. juli.
Deadline for tekster til Honningtavlen er 7. april. Medlemmerne får mulighed for at vælge
papirudgave eller en netudgave sendt til mail.
Sommerarrangementer: Kurt overvejer at medbringe 3-4 planter til hver skolebigårdsaften som
demo af relevante biplanter. Evt. dronningekursus. Vi forventer stadig at der bliver en dag i
Hillerøds skolebigård som aftalt sidste år. Måske vi kan lave en buesnit-aften som alternativt
dronningekursus. Johan spørger Marcus Ley om han vil komme og demonstrere. Han har forsøgt
sig med det. Vi kan sætte i parrekassetter i skolebigården.
Arbejdsdag i efteråret: 7. september.
6. Stadevægte
Vægte og ledninger er ankommet.
Vi skal have nogle fliser til at stå mellem vægt og stade og nogle ”kabelrør” til ledningerne så vi kan
grave dem lidt ned. Hvem gør hvad?
Vi skal bruge 8 frostsikrefliser 50x50, samt noget flexrør/lignende til ledningerne. Vi efterlyser fliser
hos medlemmerne og Johan finder noget velegnet slange/rør til ledningerne.
Vi sætter dem op 13. april.
7. Bivenlige planter hos skolebigårdens naboer m.fl.
Udsat

8. Evt.
Planlægning af skolebigården er bl.a. at finde instruktører.

Til næste bestyrelsesmøde:
Planlægning af skolebigården
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