
KVBB. Bestyrelsesmøde onsdag 27. august 2020 kl. 19.00 i 
skolebigården

Deltagere: Erik, Dorte, Kurt, Birgit, Mette.
Afbud fra Sven og Jan

1. Orientering

a) Vi er 126 (plus 4 lokal)medlemmer i foreningen. 13 er tilflyttet eller tilmeldt uden at vi har set
dem.

b) Den nye slynge er blevet byttet til en ny – en anden model hos Max. Stadig 2-solds. Den 
ellers nye slynge var meget træg og gik pludselig helt i baglås.

c) Økonomi. Vi har ca. 44.000 kr. på kontoen. Vi fik ikke indkøbt ny slåmaskine, så det er på til
foråret. 

d) DBF Generalforsamling er 19. september i Middelfart. Mette deltager. Vi har ikke særlige 
punkter med.
Ros til de små foldere DBF har lavet og ros til videoerne til begynderkurset.

2. Status på sommersæsonen. Hvad nåede vi, hvad nåede vi ikke. Hvad skal vi huske til 
næste år.
Begynderkursus: Nogle få sidder over til næste år og har fået deres kursusbetaling igen.
Den teoretiske del blev gennemført vha. videoer fra Danmarks Biavlerforening og praksis i 
skolebigården lykkedes ved opdeling af holdet i to seancer. 
Vi synes det har været et lidt mærkeligt år. Det er begynderholdet og instruktørerne der for det 
meste har båret skolebigården igennem. Vi savner alle 2. halvleg hvor der er tid til at tale samme 
og lære hinanden bedre at kende og få svar på mange spørgsmål. Vi glæder os til næste år, hvor 
vi skal arbejde lidt på at få kulturen tilbage, så vi bliver lidt længere i stedet for at køre hjem, når 
bierne er lukket igen. 

Forslag om arbejdsgrupper.
Forslag om at oprette nogle arbejdsgrupper, som de bl.a. har det i Hørsholm og Hillerød. Så en 
gruppe interesserede er ansvarlige for forskellige områder, herunder at bede andre om hjælp når 
det kræver mere arbejde. Efter instruktion har gruppen eget ansvar og frihed til at varetage 
opgaven, så det ikke alene er bestyrelsen der står for opgaverne. Selvfølgelig med støtte 
undervejs. Det kunne være et: Aktivitetsudvalg (foredragsholdere, kurser, udflugter, honningsalg, 
åben skolebigård etc.) Erfa-gruppe (hjælp til bibesøg hos andre biavlere, mentorhjælp, start af 
erfa-grupper), Materielgruppe (har vi det vi skal bruge, oprydning, trådning-af-rammer-aften, 
pakning, aflevering/afhentning af rammer), Arbejdsdage (opgaver, forplejning, remedier).
Kage til skolebigårdsaftener forbeholdes begynderkurset.

Aftalt at vi beskriver opgaverne nærmere og lancerer dem til næste sæson.

3. Arbejdsdag 29. august
Stadevægtene. (Dur pt. Ikke.)
Materiel (Søren kommer med vand – kenozan - ),
buskrydning,
dronningetjek
reparation…
gulv/borde

4. Fællesarrangement
Kære Foreninger,
 Vi har jo et par år forsøgt at promovere et fællesmøde 2. lørdag i november, hvor der så kan 
skaffes mere kendte foredragsholdere til et lidt større arrangement, end vi måske som enkelt-
foreninger magter.



Ansvaret for dette arrangement har hidtil gået lidt på tur og spørgsmålet er, om der er nogen af jer 
foreninger, der kunne tænke sig at afholde et sådant arrangement i år, naturligvis med hjælp fra de 
andre foreninger.
Covid-19 situationen er en vigtig faktor i spørgsmålet om afholdelse af et sådant arrangement og 
hvilke forholdsregler, der i så fald skal træffes.
Hvad tænker I?

Mvh -Frederik, Formand Nordsjællandske Bivenner

Svar fra Hørsholm:
Hej Frederik
Det er en tradition, som er værd at bevare, og bliver vi mellem 50 og 100 deltagere, er der vel ikke 
nogen Covid-19 forhindring, selvom vi naturligvis skal tage vores forholdsregler. Men rigtigt, tiden 
er inde til, at vi finder oplægsholdere og lokale. Jeg synes, det skal stå og falde med, at vi kan 
finde gode oplægsholdere med emner, der er relevante for vores medlemmer.
Selv hæfter jeg mig meste ved de forsøg, som DBF og Århus Universitet er med i, fx Coloss-
forsøget. Der ser vi allerede nu spændende resultater. Det kunne også handle og det danske 
pollenforsøg eller alternative metoder til varroabehandling. Men så er det Per Kryger og 
konsulenterne, der skal på podiet.  
Hilsen Ole Michael

Vi mener...
2. lørdag i november er den 14. november - Mere stemt for praktiske indslag…
Kan KVBB stå for arrangementet?
Forslag om mjødbrygning med Søren Lyshøj (Erik undersøger)
Kunne Det våde får eller andre sige noget/demonstrerer?
Andre drikkelser med honning – fermenteret drik på fx junsvamp/bakterie
Bigenetik og dens betydning for biernes adfærd. (Dronningeavler fra Jylland)
Bier, dronninger og klimaforandringer

Mette undersøger hvor mange der kan være i kantinen Gribskolen og i Kulturhuset. De andre kan 
også træde til med skoler/lignende.

5. Planlægning af efterår/vinter
a) Afslutning af fodring – hvem og hvornår? Dorte har nogle datoer.
Senfodring: 26. september.  Oxalsyre 29. november, Udvintring for kursus 2020: tirsdag 23. februar
2021.

b) Foredrag og Honningtavlen

Bettina Woller / Lise Hansted april...bier i andre lande / bier og klimaforandringer?
Vi afventer svar fra Bettina. Lise Hansted er ikke kontaktet.

Honningtavlen: 
Om føntørreskrælning (Kurt)
Om mjødlauget (Max)
Propolis (Kurt)
Besøg hos Heino…
Bee wraps
Send til Mette 1. oktober

c. Generalforsamling
Dato for generalforsamling: 18. november.
Erik på valg (genopstiller ikke)
Kurt på valg (genopstiller ikke)



Johan suppleant på valg (ved ikke om Johan genopstiller)
Vi holder et bestyrelsesmøde før generalforsamlingen

6. Evt.
Forslag om at Birkets Bedste Honning deles i hold så vi ikke skal smage så mange honninger. Det 
er umuligt at skille dem fra hinanden. Fx to hold der smager på halvdelen hver, og indstiller 3, som 
alle smager på…. Birgit gennemtænker og styrer.


