KVBB. Bestyrelsesmøde onsdag 2. november 2020 kl. 19.00
Tilstede: Birgit, Kurt, Sven, Dorte, Mette, Erik.
Afbud: Johan, Jan.
Hovedformål er at planlægge ift generalforsamlingen den 18. november.
1) Orientering
a) Kommunalt tilskud til medlemmer. Som opfølgning fra sidst angående medlemstilskud fra
kommunen, så gælder det kun til idrætsaktiviteter. Så hvis Kurt kan stable et ryggymnastikhold på
benene, så kan vi måske prøve ;-)
b) Tilmeldinger til begynderkurset: Vi har 18. Fra nu kommer man på venteliste. Det giver
mulighed for at lave to hold hvis det er sandsynligt at vi kommer ud i forsamlingsforbud på max 10
personer.
c) Fællesarrangement med naboforeninger i november 2021.
Tilbagemelding vedr. fællesarrangementet fra bryggeriet? De er indforstået med aflysningen, de
sendte ikke yderligere forslag til arrangement, så vi tager det op igen til næste år.
d) Hjælp til sansehave. Vi har fået en henvendelse fra dagskolen Ternen/Smidstrup Farmen. Vi
har et medlem der har et bistade stående hos dem og hjælper med det. De vil gerne lave en
sansehave og skal søge penge til det. De spørger om KVBB vil være med.
Det er lidt uklart hvor meget de forventer vi skal være med. Kurt og Birgit melder sig til at vejlede
omkring biplanter og frø. Vi melder tilbage at vi godt kan være behjælpelige, men vi må have mere
beskrivelse og/eller dialog om planen.
e) Stadevægtene vejer igen. De har fået nye batterier. En vægt er tom fordi familien er slået
sammen med en anden. En vægt vejer ikke, formodentlig fordi kablet var bidt over og vores
samling ikke er god nok. Vi indkøber et nyt kabel.
2) Forslag om at købe os til ”pløjning”
Vi satser stadig på at plante bivenligt på højen ved skolebigården til foråret.
Forslag om at vi køber nogen til at komme med en kraftig fræser og kører et areal/plantestriber
igennem. Så er det hårde forarbejde gjort og vi kan bruge tiden på at luge og plante.
Referat: Enighed om at kontakte Bent Schellerup Nielsen fra foreningen, der har et firma der kan
den slags. Vi er ikke bekendte med andre tilsvarende i foreningen.
3) Generalforsamling
Udsættelse og ny dato?
Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer hindrer vores almindelige generalforsamling.
En generalforsamling i ”biografopstilling” kan gennemføres med op til 500 deltagere, men tillader
ikke at vi gennemføre Birkets Bedste Honning.
Bestyrelsen er enige om at udsætte generalforsamlingen og håbe på at den kan
gennemføres senere. Vi arbejder mod onsdag 17. februar 2020. Onsdag 10 februar 2020.
Mette kontakter Gribskolen mhp. At flytte bookingen til ny dato.
a) Valg til bestyrelsen.
Erik og Kurt genopstiller ikke
Johan suppleantpost – genopstiller ikke
Så overvejelser om nye kandidater.
Vi har fået et bud og har nu lidt mere tid til at kontakte medlemmerne.
b) Regnskabet og revisorposter
Søren Simonsen vil gerne genopstille til revisorposten.

c) Forslag til kontingent 2020 – fremlæggelse af regnskab
Sven har sendt regnskabet til revision. Revisor Tage har måtte melde forfald, så vi har kontakt til
suppleanten Dorte Arp.
Det ikke-reviderede regnskab viser et overskud på 4.300 kr. (vedlagt) og en kassebeholdning på
41.564 kr.
Vi fastholder lokalkontingentet på 80 kr. i 2021.
d) Har bestyrelsen punkter udover vedtægternes?
Nej.
e) Beretningen - sendt ud sammen med dagsorden.
f) Planer for det kommende år – herunder foredrag, workshop
Vi genbruge noget af det fra sidste år, som vi ikke har nået pga corona.
Vi mangler tilbagemelding fra Honningpigen, men ellers kan vi måske holde noget selv – et
emne/film/tema? Det er nogle år siden vi sidst har gjort det.
Drøftelse af mulige emner til en foreningsaften: At undgå sværmning og dronninger er
mulige emner. Der er kommet mange nye medlemmer siden vi sidst havde temaaften.
Vi prøver at få Lise Hansted som foredragsholder i april.
Obs på at vores generalforsamling også bliver en mødegang i foråret.
4) Hvem gør hvad til generalforsamlingen, herunder Birkets bedste honning
Dirigent: Vi spørger Søren ift. ny dato.
Referant: Sven
Birkets Bedste Honning. Birgit står for gennemførelsen. Vi vender tilbage til indkøb af bl.a. sprit,
handsker hvad der er nødvendigt for coronasikkerhed.
Vi mødes 18.30 til opstilling, kaffe, ostemadder etc.
6) Evt.
a) Græsslåmaskine.
Erik har en slåmaskine – med selvkørertræk – som måske kan afløse i skolebigården.
Dorte sender Jan Erik på besøg. Han kan vurderer om den er duelig.
b) Sprit: Erik oplyser at man kan købe 95 % sprit i Maltbazaren i Rødovre. - Til brug for fx
propolistinktur. 175 kr. for en halv liter.<
c) Afmontering af foder
Dorte og Birgit tager i skolebigården og tager foderspande fra og sætter spændbånd på staderne.
Tak til Birgit for at lægge hus og traktement til mødet.

