Referat 8. november 2021 kl. 19.00
Bomskolevej 9, 3220 Tisvildeleje
Deltagere: Sven Fristrup, Dorte Garrit, Arne Henriksen, Birgit Søgaard, Jan Nielsen,
Jørgen Andersen, Mette Simonsen.
1) Diverse orientering
Spørgsmål: Er nogen bekendt med at vores blomstereng blev slået ifm arbejdsdagen?
Midt i oktober var den ret nedslået. Ikke fordi det er en ulykke, mere om vi skal have fat i
kommunen igen.
Ref: Nej. Vi har spurgt Jan Erik og Bjarne, der ellers havde buskrydderen den dag.
Mette spørger kommunen.
Spørgsmål vedr begynderkursus: Ved Arne om DBF har gjort sig flere overvejelser om
Zoom ifm begynderkursus? Er det overhovedet muligt for en underviser at styre kursister
både i et lokale og deltagere på Zoom? Vi har fået en forespørgsel på on-line
begynderkursus.
Ref: Det har DBF ikke som situationen er nu. Hvis der kommer nye coronarestriktioner er
det meget muligt at DBF tager det op igen.
Vi mener ikke at årets kursus bliver on-line på nogen måde, med mindre det er eneste
mulighed. Som det er nu får begynderkurserne adgang til det indtalte begynderkursus som
DBF lavede til foråret 2019. Det kunne være en mulighed for en on-linekursist.
2) Samarbejde med Folkeuniversitetet i Gribskov.
Vi har fået henvendelse fra Folkeuniversitetet (Nina Ransdal) om foreningen vil være
medplanlægger/medafholder af foredrag om bier/biodiversitet etc. Vi har modtaget forslag
til 3 foredrag som udbydes allerede. Dorte og Mette har umiddelbart vurderet at de er
kendt stof blandt biavlere, men forskerne kunne måske inviteres til at fortælle om andre
dele af deres forskning? Annette Bruun Jensen , Lene Sigsgaard , Hans Henrik Bruun
Vi kan ikke nå at planlægge ift. Folkeuniversitets deadline til forårssæsonen.
Samarbejdet giver adgang til foredrag af forskere som arbejder med forskellige områder til
en fordelagtig pris. Der er typisk en adgangsbetaling og samarbejdet indbefatter evt.
underskudsdækning. Hvad tænker bestyrelsen om et samarbejde?
Ref: Bestyrelsen er positiv overfor et samarbejde. Vi ser på det til næste sæson.
3) Invitation til salg ved julemarked i Mosteriet lørdag 27. november 10-16
Vil foreningen deltage? Det er gratis at deltage. Man opfordres til at donere et beløb til
Græsted Julehjælp.
Ref: Foreningen vil gerne deltage. Birgit og Mette kan godt bruge nogle timer. Spørger på
Facebook om der er andre der vil deltage. Vi undersøger om vi kan ”betale” med honning.
4) Mjød
Foreningen har på et tidspunkt doneret noget honning til mjød. Jan Krogh har lavet
mjøden og har nu hældt på flasker: 20 stk af ½ liter og 1 liter smagsprøve. Udgift er 45 kr.
pr. flaske. Kan vi sælge den og pris? Jan foreslår selv at vi tager den med på
Generalforsamlingen.
Ref: Vi tager den med på generalforsamlingen. Pris aftales.
5) Fællesarrangement 13. november
Tilmeldte: 65 og 2 foredragsholdere
Drøftelse af økonomi, praktiske opgaver og afvikling.
Praktiske opgaver. Se side 3.

Ref: Vi er coronasmitteopmærksomme og prøver at undgå at for mange rører ved alting.
Dvs. vi smører brødet, køber drikkevarer på ½ liters flasker o.l.
Økonomi: Udgifter til foredragsholdere og transport kan ikke alene dækkes af
”billetprisen”. Foreningen dækker underskuddet. Se oversigten over hvem gør hvad til
dagen nedenfor.
Opfordring til at man ved bordene lige indleder med at præsentere sig for hinanden.
6) Generalforsamling og Birkets Bedste Honning 17. november
Vi har en ledig bestyrelsespost, suppleantpost og revisorsuppleantpost.
Ref: Søren Simonsen har sagt ja til at være dirigent.
Vi er i tænkeboks mht nyt bestyrelsesmedlem. Vi har mange medlemmer, men der er
ingen der har reageret på opslag om generalforsamlingen og nye bestyrelsesmedlemmer i
Honningtavlen.
a) Beretning vedlagt. Mangler der noget?
b) Forslag og planer for det kommende år?
Ref: Vi gå videre med ansøgning til jem og fix. 1-3 måneders ansøgningsbehandling.
Vi lufter at foreningen indkøber en vippesi. Vores slyngeaftener trak noget ud i år af
forskellige særlige grunde (meget honning og bier i honningmagasirnerne). Men vi bruger
også en del tid på at rense sier og vente på gennemløb. Der kommer mere voks med når
man er ny skræller. Med en stor vippesi slipper vi for en del ventetid, rensning af sier og
honning der fedter gulvet når sierne bæres mellem spande og til vasken.
c) Kontingentfastsættelse for 2023. Forslag om at fastholde nuværende kontingent.
Ref: Enighed om at fastholde kontingent på 80 kr. i 2023.
Det er Svens sidste bestyrelsesmøde i KVBB!
Vi medbringer kalender til generalforsamling mhp planlægning af nyt møde i 2022.
Vi konstituterer os umiddelbart efter valg ved generalforsamlingen.
Ifm. ny kasserer skal vi have fat i banken og der stilles krav om at bestyrelsen har
konstitueret sig.
Birkets Bedste Honning 2021
Hvordan gør vi? Birgit havde et forslag til afvikling.
Ref: Birgit foreslår at vi deler honningsmagerne i to hold, der smager på halvdelen af
honningerne og giver point. De 3 bedst placerede i hver gruppe går videre til en
gensmagning. De 3 med flest point vinder.
Forslag om at indlede honningsmagningen med at vise aromahjulet fra sensorikkurset og
lige genopfriske at det findes. Materialet ligger på hjemmesiden under nyttige link. Mette
tager det med til at vise på lærredet.
7) Evt.
Der var ikke noget til eventuelt.
Tak for et godt møde.

Fællesarrangement 13. november 2021
Aftale med pedellerne
Dorte kontakter pedellen:
Afhentning af nøglebrik og opsætning så vi kan bruge projektoren. Skal ske i løbet af
ugen/fredag eftermiddag.
Spørgsmål til pedellen:
Kan vi bage/varme morgenbrød i køkkenet eller skal det ske hjemmefra?
Kan vi evt. bruge ovnene i skolekøkkenet hvis vi skal bruge flere?
Er der vandkander vi kan stille ud i løbet af dagen?
Vi mødes kl. 8.30
Vi har inviteret til morgenkaffe med brød 9.30
Hente Kaia på stationen kl. 9.40 - Hun deltager fra start.
Hente sandwich hos Meny kl. 11.30
Indkøb:
Mette har bestilt papkrus, paptallerkener og to håndsprit på nettet. Samt købt kaffe, te og
marmelade. Foreningen har servietter og sukker og yderligere engangsbægre til fx vand.
Mangler: Rundstykker af en slags som vi kan bage/varme,
Skåret brød, smør, ost, mælk til kaffen
Birgit bestiller brød i Superbrugsen og køber ost, smør og mælk til kaffen.
Dorte henter brødet lørdag morgen og derefter Birgit
En vand/øl til frokost pr. næse. 2-liters vand til dagen hvis ikke vi har kander til rådighed.
Jan indkøber drikkevarer.
Eftermiddagskage: Mette har gang i et honningkageprojekt.
Jørgen medbringer hansker, hvis nogen gerne vil bruge det.
Arne medbringer sin pc, der har powerpoint, hvis der bliver behov for det.

