KVBB. Bestyrelsesmøde mandag 23. september 2019 kl. 19.00
Deltagere: Dorte Garrit, Kurt Hansen, Erik Lassen, Mette Simonsen
1. Orientering
a) Vi er 120 medlemmer i foreningen.
Begynderkusus og indmeldelser: Vi har fået 8 medlemskaber fra kurset (10 personer)
Hertil 4 nye indmeldelser der er ”dukket op” i sæsonen.
b) Økonomi
c) Der er fællesmøde i DBF d. 2. november i Ejby, vest for Odense. Det traditionelle
formandsmøde er ændret til at bestyrelserne er inviteret. I har fået en mail d. 5. september:
”Lørdag den 2. november kl. 10.00 – 17.00
afholder Danmarks Biavlerforening lokalforeningsseminar i Ejby Hallen på Fyn. Her
inviterer vi alle lokale biavlerforeningers bestyrelsesmedlemmer til at deltage.
Lokalforeningsseminaret afløser formandsmøderne, som vi hidtil har afholdt. I vedlagte
invitation kan du læse mere om mødet og de spændende oplæg, som du kan deltage i.”
Referat:
b) Økonomi. Afventer næste møde når Sven er tilbage. Vi solgte for ca. 4600 kr til Esrum
Klosters høstfestival – et flot resultat.
c) Fællesmøde DBF. Mette og Erik kan ikke deltage. Dorte og Kurt tænker. Tilmeldingsfrist 1.
oktober.
Dorte har hørt at der er fællesarrangement for nordsjællandske biavlerforeninger den 9.
november. Vi ved ikke helt hvad det drejer sig om. KVBB er ikke blevet orienteret/spurgt om
deltagelse/bidrag.
2. Status på sommersæsonen. Hvad nåede vi, hvad nåede vi ikke. Hvad skal vi huske til
næste år.
-

Bl.a. slyngen til udlejning

Ref:
Slynge: Der har været forskellige udfordringer med slyngen i løbet af sæsonen. Mette spørger
Bent om slyngen kunne repareres og hvilken status de mener den har.
Dorte og Erik ser på udvalget hos Max. En slynge der har både slynge, si og opsamling og ikke
fylder alt for meget, men også er solid.
Blomsterstribe: Vi planlægger en blomsterstribe på egen grund af en slags. Kræver at der fræses
og vi sår et-årige blomster, da de alligevel går til i græs. Alternativt planter ”aktive planter” som
merian, citronmellisse o.l. Erik har en fræser!
Udflugter og kurser:
Vi havde ingen udflugter og et lille dronningekursus. Flere ideer til næste sommer.
Dorte har været på frilandsmuseet på en bitur. Kontakter Sven og Bodil for aftale. Forslag om 15.
maj 2020.
Det har fungeret godt med instruktørerne.
Vi har haft nogle familier med lidt heftigt temperament. Dronningerne er blevet skiftet.
Vi har fået solgt meget af vores honning. Både til medlemmerne ifm. slyngning og på høstmarked

ved Esrum Møllegård.
3. Planlægning af efterår/vinter
a) Afslutning af fodring – hvem og hvornår?
Seneste tjek var på arbejdsdagen hvor alle fik apifonda eller flydende.
Ref: Dorte har inviteret til kursusdag lørdag med fodring kl. 10-11.30 og tjekker hvor meget
flydende foder der er/mangler.
Vi laver et besøg mere i løbet af oktober.
b) Foredrag o.l.
Der er fortsat ønske om en biavler der kan fortælle om at tage springet fra 5 til 20 familier og
måske lidt mere.
Tidligere forslag: - Lise Hansted – fortælle om biavlerprojekter et par steder i verden.
Brug af biernes produkter; pollen, propolis, mjød.
Ref: Mette kontakter Betina Woller for at høre om foredrag… og besøg på parringsstation til
sommer. Foredrag om at være biavler / overgang til stordrift / dronningeavl – hvad er vigtigt for dig.
Dorte kontakter Lise Hansted. Noget om konkret biavl fx dronningetyper og et indslag fra andre
verdensdele.
Honningtavlen nr 2. 2019
Artikler om: Hindbær og bier (Kurt)
Round up ?? (Kurt)
Er der dronning i familie? (Dorte)
Sen indvintring (Dorte)
Dalinorammer (Erik)
Deadline hos Mette: 8. oktober
4. Stadevægte status
Ref: Dorte kontakter Peter Sjøgren om at få lavet en hjemmeside.
Mette skriver til Honningtavlen til foråret. Hvad har vi kunne se ud af vægtene.
Vi skal have lidt styr på hvilken/hvilke sten der ligger på taget og hvad den vejer, hvis vi skal holde
øje med hvornår familien bliver for let.
5. Mobilepay Koster 49 kr. pr 15. oktober.
Ref: Vi afventer lidt før vi opsiger mobilepay. Vi har betalt 1000 kr. i opstart og betaler 75 øre pr
transaktion, så det har kostet noget. Men 600 om året er også mange penge. Vi er enige om at vi
helst skal have et alternativ til kontanter når vi sælger honning. Internt kan vi måske nok lære at
medbringe småpenge til kaffekasse og myresyre. Obs på at det er også en lettelse for kasseren at
undgå alle kontanterne og at undgå at indblande en privat mobilepay-konto i foreningens.
Erik undersøger alternativ betalingsmetode: Isettle.
6. Forslag om solceller til lidt strøm til skolebigården
Jan har sendt dette link til inspiration:
https://www.vivaenergi.dk/solcelle-webshop/Campingkit_solceller
Er det noget vi skal tage op på generalforsamlingen?
Ref: Forslaget blev drøftet. Det er forholdsvis få gange – særligt de sidste to – og hvis vejret er
rigtig gråt at det bliver tidligt mørkt.
Vi kiggede på mulige batterilamper på nettet. Der findes mange campingtyper med led-pærer.
Kurt kigger lidt mere.

7. Årshjul
Er der supplement til hjulet?
Ref: Udsat
8. Opstilling til bestyrelsen
- Generalforsamling i november. Forslag om den 20. november. NB: Bliver den 13. november, da
der ikke er plads på skolen i ugen efter pga terminsprøver.
På valg er formanden, bestyrelsesmedlemmerne Sven og Dorte, og suppleant Max, Revisor Tage
og revisorsuppleant Dorte Arp.
Henry trækker sig fra bestyrelsen.
Dorte genopstiller.
Sven vil godt tage en tur mere, men vil også gerne afløses.
Vi har tilsagn fra et medlem, der gerne vil opstille (Henrys 2. år)
Suppleant: På valg.
Mette beder Sven beskrive kassereropgaven og så sender vi det ud og håber på respons.
Vi kan forhåbentlig reklamere med at vi kan trække på Sven i en periode.
Mette beder Sven kontakte Revisor Tage og revisorsuppleant Dorte Arp.
Mette skriver ud til alle om opgaven når Sven har beskrevet den.
Generalforsamlingen er sat på så det kommer i Tidsskrift for Biavl i oktober.
Vi afholder et møde før generalforsamlingen.
9. Evt.
Nej, det blev klaret løbende.

