
Referat bestyrelsesmøde 20. maj 2021 kl. 19.00
Tilstede: Dorte Garrit, Arne Henriksen, Birgit Søgaard, Jan Nielsen, Jørgen Andersen, 
Sven Fristrup, Mette Simonsen.

1) Konstituering efter generalforsamling
Dorte fortsætter som næstformand og Sven som kasserer.
Sven oplyser at foreningen d.d. har 53.530 kr. på kontoen.

2) Forespørgsel på begynderkurser i Bibutikken
Max har overvejet at udbyde begynderkurser i regi af Bibutikken.
Han spørger hvad KVBB tænker om det.
Han vil afholde både teoretisk og praktisk del.
Referat: Materialet som KVBB bruger til begynderkursus tilhører Danmarks 
Biavlerforening og er beregnet til biavlerforeninger, så vedr. materiale skal Max henvende 
sig til DBF. 
Bestyrelsen har ikke noget i mod at Max afholder egne kurser, men kursisterne kan ikke 
stilles i udsigt at KVBB kan absorbere dem i vores nybegynderhold i skolebigården.
KVBB er bekendt med at der kan være ønsker fra biavlere længere inde mod København 
om at komme på kursus ”nordpå”, fordi begynderkurserne er er fyldt op i de andre 
foreninger. Vi tager ”københavnere” på kursus, men er også opmærksomme på at vi 
primært skal have kursister fra lokalområdet for at opretholde tilknytningen til foreningen. 
Et forslag til Max kunne være at han afholder kurset i Herlev.

3) Indkøb af motorslynge
Generalforsamlingen gav grønt lys til indkøb af motorslynge.
Majbritt Kongstad, Vibelandsvej, tilbød at stå for udlejning og opbevaring.
Opgave: Køb af slynge og skrællebakke, klargøring, vejledning til brug og 
rengøringsvejledning.
Hvad skal det koste at leje slyngen? Vores 2-soldsslynge koster 50 kr. i døgnet.
Hvor mange døgn i træk kan man leje slyngen?
Referat: Vores nuværende slynge skal afleveres kl. 20.00. Det fastholder vi for den nye 
også. Man kan leje den for en dag ad gangen. Det skal koste 100 kr.
Vi ønsker en slynge der er solid, kan transporteres uden at være for tung/stor og er af god 
kvalitet. Vi indkøber desuden skrællebakke og dobbeltsi.
Jørgen tjekker de forskellige forhandlere og udvælger 3 slynger, som bestyrelsen så 
drøfter videre.
Mette sørger for vejledning til brug og rengøring.

4) Arbejdsopgaver i året løb / uddelegering-involvering
Som lagt op til på generalforsamlingen.
Kan vi dele foreningens opgaver op i nogle ”pakker”, der kan varetages af nogle 
medlemmer. Enten løbende eller et par gange om året?
Fx Materiel og foder, Foredrag og udflugter, Græs, planter og træer, Afrikastade, Kuben, 
Sværmkontakt, Fællesspisning, Honning-jordbærdag og formidlingsaktiviteter.
Bestyrelsestovholdere/iværksættere?
Referat: Vi besluttede at nedsætte nogle arbejdsgrupper, med tovholder fra bestyrelsen 
eller andre medlemmer. Arbejdsgrupperne kan være løbende, men kan også efterlyser 
hjælp til enkeltopgaver/opslå events som man kan deltage i ad hoc. 
Vi kan både sende mail til medlemmerne, men brug også vores facebook-gruppe.

- Arne vil gerne hjælpe til med sværme.
- Gas til grillen ifm. fællesspisning. Jørgen og Arne siger at det er ikke noget problem.



Materielgruppe: Der er behov for overblik over foreningens materiel og opmærksomhed 
på om vi har hvad vi skal bruge hen over sommeren. Det kan være en til to optællinger om
året og indkøb/bestilling af det vi mangler til den almindelige skolebigårdsdrift. Fx 
bitømmerplader, nye dækplader, foder, myresyre etc.
Jan Nielsen (28474433) er tovholder for materielgruppen.

Eventgruppe. Foredrag og udflugter: Vinterforedrag, udflugter og besøg, temaaften i 
skolebigården etc. Dorte Garrit (21422495) er tovholder for gruppen.

Græs, planter og træer: Løbende græsslåning, ideer til planter og træer og beskæring af 
samme, fx i forbindelse med vores arbejdsdage.

Alternative driftsformer: Vores bikube og Afrikastadet. Er der nogen der vil ”dyrke” dem 
lidt mere end vi gør i dag. Fx hvis vi laver en introduktion/instruktion i arbejdet med 
familierne. De kræver ikke tilsyn hver uge, men en gang i mellem.

5) Projekter i skolebigården i sommer?
Har vi nogle? 
Hvad kunne vi tænke os?

Referat: Bygning af solvokssmelter til skolebigården. Det gør det nemt at smelte enkelte 
tavler og kan også udnytte dronevoksen.
Mette og Birgit undersøger og indkalder til byggemøde.

6) Evt.
Der var ikke noget til eventuelt.

Tak til Birgit for at lægge drivhus og forplejning til vores bestyrelsesmøde.


