
KVBB. Bestyrelsesmøde 6. april 2020 kl. 19.00.

Bestyrelsen mødtes via Messenger.

1) Orientering:

Afholdte aktiviteter
25. Februar - Dorte afsluttede sidste års begynderkursus med en ’Udvintringstime’.
Flot tilslutning – omkring 20.
29. februar kl. 10. Fulgt op med at vi tømmer bunde og tjekker familier i skolebigården 
Også god tilslutning. Liv i alle familier. Næsten alle fik madpakke.
Foredrag 4. marts. Afholdt. Desværre ikke så mange tilhørere (13).
Trådet rammer 11. marts. Afholdt. Bestyrelsesmedlemmer og 4 nye klarede ærterne.
Begynderkursus 17. marts. 20 tilmeldte. Kursusstart er udsat til 31. marts pga. den generelle 
virusnedlukning.

Generalforsamling i Danmarks Biavlerforening
Fastlagt til 25. april. Mette deltager.

Referat: Generalforsamlingen i DBF er udsat til september.

2) Tilmelding til Grøn lørdag den 16. maj?
Vi har deltaget i flere år. Skal vi gøre det igen i år og hvem vil i så fald stå for det? 
Vi har selv arrangeret tur til Frilandsmuseet og Nordsjællandske Bivenners bigård den lørdag.

Grøn lørdag er et udmærket arrangement og hyggeligt, men vi har altid synes at det lå lidt skjult 
bagerst i Gilleleje Havn. Samtidig er vores demostade med levende bier jo med til at gøre 
arrangementet spændende (i al beskedenhed) og mangfoldigt.

Referat: Arrangementet er udsat til september.

3) Aktiviteter i kalenderen – hvem gør?
15. april – foredrag med Lise Hansted.

Referat: Vi har aflyst arrangementet som følge af restriktioner for at mødes.

3. maj – begynderkurset starter i skolebigården
Instruktører?

Referat: Vi efterlyser instruktører via mail og afventer hvornår vi kan komme i gang.

16. maj – Udflugt til Frilandsmuseet – hvad tid?
Dorte skal aftale tid med Sven Branner.

Referat: Dorte aftaler tidspunkt med Sven Branner. Meldes ud via Honningtavlen.
Det vil vise sig om museet er åbent etc. til den tid.

Dato for Honningslyngning?
Sidste år var det i uge 24. Foreslår det bliver samme uge i år pga tidligt forår?
Dvs. onsdag 10. juni. 



Referat: Vi diskuterede datoen ift. honning-jordbær dag den 20. juni. 
Vi har ikke erfaring med at vi ser mange mennesker ved arrangementer i skolebigården. Vi skal i 
så fald ud og sælge et sted. Vi er ikke bekendt med hvilke markeder der er. Vi er også i tvivl om 
hvor meget gennemslagskraft honning-jordbærdagen har ift. honningsalget. Sidste år fik vi godt 
salg på Esrums høstfestival, men vi ved ikke noget om den endnu.
Vi fastholder slyngedato den 10. juni. Vi finder ud af om vi skal ud og sælge.

4) Honningtavlen april - reminder
Fra sidste 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 har købt ny slynge til udlejning
Propoliseksperiment i skolebigården til sommer?
Honning og sygdomme/Apiterapi???
Gør-det-selv-kursusdag? Skal det planlægges? (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.)

Referat: Bidrag sendes snarest.

5) Planlægning af arbejdsdag 18. april kl. 10-14
Kurt har været i dialog med kommunen. Vi har fået lov at tilplante på arealet mellem Mårumvej og 
Ny Mårumvej (på toppen/skrænten af jordvolden). Vi skal være opmærksomme på at rabatterne 
slås et par gang i løbet af året af hensyn til trafiksikkerheden.

Hvilke værktøjer og lignende skal vi bruge?
Hvem har hvad – skal vi låne/leje?
Hvilke planter/blomster skal vi så?

Hvilke andre opgaver er der?

Referat: Vi aflyser arbejdsdagen. Plant-blomster-projektet udskydes til efteråret. Vi må forberede 
til efteråret og plante næste forår. Kurt har fundet en god blomsterblanding til 99 kr. kg. 
Der er forskellige mindre opgaver der skal løses og det må vi gøre løbende.

6) Salg af bifamilier?
Vi har 13 familier i stader og de to i Kuben og Afrikastadet. De 5 har nye indkøbte dronninger.
Vi har ikke overblik over hvordan familierne reelt har det og hvor store/små de er. 
Jeg synes næsten ikke vi har plads til at lave nye småfamilier, så spørgsmålet er om vi skal sælge 
2-3 familier til en pris der svarer til familiens værdi?

Referat: Vi er enige om at sælge et par familier. Det skal være nogle vi kan være bekendte.

7) Eventuelt
Det forløb stort set ret godt med vores messengerforum.
Tak for indsatsen og for god mødedisciplin.
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