KVBB. Bestyrelsesmøde 27. januar 2020 kl. 19.00.
Deltagere: Mette Simonsen, Dorte Garrit, Erik Lassen, Kurt Hansen, Birgit Søgaard, Jan
Nielsen. Afbud fra Sven Fristrup.
1) Konstituering af bestyrelsen.
DBFs koordinatorroller
Man kan melde sig som koordinator i en af nedenstående emner og bliver inviteret med til
forskellige kurser/info og andet som DBF holder for koordinatorerne. Det er måske en gang om
året.

•

nye biavlere (Dorte Garrit)

•

aktiviteter og fastholdelse

•

biernes produkter

•

biavlsinteresser (Kurt Hansen)

•

presse- og PR (Mette Simonsen)

•

bisygdomme (Dorte Garrit)

Lidt mere om det på https://www.biavl.dk/medlemmer/minisites/koordinatormapper/ (I skal
muligvis logge ind med jeres medlemsnummer og et password. Samme som til jeres
medlemsside.)
1) Referat Konstituering:
Formanden er valgt. Næstformand: Dorte Garrit. Kasserer: Sven Fristrup
Orientering om koordinatorrollerne. Man tilmelder sig som koordinator via formanden.
2) Mobilepay – hvad gør vi?
Vi skal finde ud af om vi skal betale 600 kr. om året for Mobilepay eller om vi skal prøve Izettle,
som Erik har kigget nærmere på eller leve med en mobilepay box.
Izettle er en betalingsterminal til de fleste kreditkort. Man henter en app til sin smartphone og via
Bluetooth kobles telefonen til kortlæseren, som bruger telefonen som internetforbindelse.
Det koster 199 ex. Moms for en kortlæser og 1,95% i transaktionsgebyr. Ingen øvrige
oprettelsesgebyrer.
Fra hjemmesiden: ”Når du har oprettet din iZettle-konto og tilknyttet din bankkonto, er du klar til at
modtage betalinger med din iZettle Reader.
Hvis du vælger at følge vores standardtidsplan for udbetalinger, udbetaler vi dine penge inden for
1-2 arbejdsdage af transaktionsdatoen.*
Du modtager en e-mail med besked om udbetalinger, og du kan også til hver en tid se dine
udbetalinger og andre kontooplysninger på my.izettle.com.
Mobilepay-box. Henrik Porst fra foreningen er kommet med nedenstående forslag, som kan være
en måde at samle KVBB-indbetalinger i en privat Mobilepay ”box”, så den ikke blandes sammen
med egen økonomi. ”Du kan udbetale penge fra din Box enten til dig selv, andre Mobilepay
brugere, til bankkonti i Danmark eller til betaling i butikker”
I kan læse om Box i jeres egen mobilepay.
Fra Henrik: ”I en klub jeg er medlem af har vi et ganske beskedent behov for mobilepay. Det kan
løses ved på en privat konto (klubben har ikke egen bankkonto) at oprette en mobilepay-BOX (gå
ind i mobilepay og tryk på menu). Der kan så indbetales til denne box uden omkostninger for de

første 999 kr - derefter 15 kr pr 1000 indbetalt. Saldoen må ikke overstige 15.000 og indbetalinger
må højst være 15.000 pr år. ”
2) Referat: Vi opsiger Mobilepay hurtigst muligt og benytter os af box-muligheden.
Boxen kræver at der er en der stiller sin mobilepay til rådighed ifm. salg, men ved at oprette en box
kan man holde indbetalingerne adskilt fra egen økonomi og efterfølgende overfører til foreningens
bankkonto.
- Opsagt 2. februar med 30 dages opsigelse.
3) Frem til april – har vi styr på det?
Foredrag 4. marts
Tråder rammer 11. marts
Begynderkursus 17. marts
Foredrag 15. april
Arbejdsdag???
Skolebigården åbner 29. april for de gamle
Skolebigården kører fra 6. maj for alle
3) Referat:
4. marts – foredrag med Nikolaj Wium.
17. marts - begynderkursus. Vi har 21 tilmeldte hvis alle betaler. Fristen er 3. februar. Vi har 3 på
venteliste. Sædvanligvis er der nogle af de første tilmeldte der ikke kan alligevel, så vi regner med
at den nuværende venteliste kommer med. Vi har 22 pladser.
25. Februar - Dorte afslutter sidste års begynderkursus med en ’Udvintringstime’.
29. februar kl. 10. Følger op med at vi tømmer bunde og tjekker familier i skolebigården
15. marts – foredrag med Lise Hansted
18. april – arbejdsdag 10-14. Vi har talt om at plante nogle blomster på egen matrikel, men også
fået forslag om at arealet mellem Mårumvej og Ny Mårumvej måske kan bruges.
- Kurt kontakter kommunen for at høre om vi kan bruge det – uden at det hele slås ned ifm.
almindelig kommunal vedligehold.
- Dorte kontakter Bjarne for at høre hvad der skal til rent praktisk (jordbehandling) for at det ikke
gror til i græs.
4) Honningtavlen april
Indslag?
4) Referat: Dorte/Birgit skriver om biavlerkonferencen/begynderkonferencen.
Dorte om tiltag med Ungdomsskolen og Gks naturvejleder om et biavlerkursus for unge.
Tænk gerne videre. Indslag senest 5. april til Mette.
Foreningen køber ny slynge til udlejning
Propoliseksperiment i skolebigården til sommer
Honning og sygdomme/Apiterapi???
Gør-det-selv-kursusdag (se under pkt. 7. Eventuelt)
5) Årshjul – opgaver og foreningens dokumenter
Jeg har vedhæftet et årshjul med diverse opgaver.
Har I supplementer? Jeg forestiller mig at vi skal have det med til bestyrelsesmøder og dele lidt ud.
Ifm. jeg har fået ny pc har jeg flyttet foreningens billeder m.v. ud i cyberspace.
Vi har en googlekonto på gmail.com – kvbbbiavl@gmail.com. Med den kan man komme ind i
google fotos, kalender, drev mm. Her ligger billeder og kalender og vores fællesdokumenter. Jeg vil
også flytte forskellige andre dokumenter ud. Det kan være nogle vejledninger, ugebreve mm.
Hjemmeside og mail ligger hos one.com.

Vores mail er nu opdateret med mailgrupper, så flere har mulighed for at benytte mailen til at skrive
ud. Der kan oprettes flere mailadresser. Fx så vi har en kursus@kvbb-biavl.dk hvis/når Dorte har
brug for at skrive til begynderholdet.
5) Referat årshjul.
Der blev tilføjet gennemgang af vores information ift. GDPR/personoplysninger. Vi har har tilpasset
den standard vi har fået fra Danmarks Biavlerforening. Erik ser på om vi er up-to-date eller mangler
noget.
Vi tager listen frem til bestyrelsesmøder og fordeler aktuelle opgaver.
6) Næste bestyrelsesmøde og eventuelle punkter
Vi aftalte torsdag 19. marts.
Planlægning af arbejdsdag og sommersæson.
Dato for honningslyngning
7) Evt.
Kurt fortalte om sine erfaringer med gør-det-selv mht. støbe vokstavler, afsmeltning og vask af
rammer. Både mht. udstyr og håndelag. Vi blev enige om at det ku være en ide med en
kursus/demodag, hvor Kurt og Dorte fremviser materiel og vi gør det praktisk. Dorte har beskrevet
sine arbejdsgange i Honningtavlen fra april 2017 og Kurt og Dorte/Erik har beskrevet støbning af
egne vokstavler i Honningtavlen fra april 2018.
- Vi får besøg af Hørsholm og omegns biavlerforening 13. juni kl. ca. 13. De er på sommerudflugt i
Nordsjælland og vil gerne se vores skolebigård og hilse på os.

