KVBB. Referat bestyrelsesmøde 5. september 2018 kl. 19.00
Deltagere: Kurt Hansen, Henry Hippe Drasbæk, Dorte Garrit, Erik Lassen, Mette
Simonsen
1. Orientering
Ref: - Vi er 108 medlemmer i foreningen.
- Foreningen har pt. små 35.000 kr. på kontoen. Det synes vi er meget pænt. Skyldes ikke mindst
at det har været et godt honningår. Vi har desuden omkring 30 kg. På glas.
- DBF afholder sensorikkursus d. 15. september. Johan deltager.
- Der er formandsmøde i DBF d. 3. november i Ejby, vest for Odense. Mette deltager.
2. Status på sommersæsonen. Hvad nåede vi, hvad nåede vi ikke. Hvad skal vi huske til
næste år.
Ref: Vi nåede det meste i skolebigården. Sværmning var der dog intet af, så er ikke kommet gang i
de alternative bistader. Vores udflugtsprogram gik ikke særlig godt. Vi fik aldrig hul igennem til
besøg af dronningparringstation, dronningekurset i Hillerød blev aflyst og solen tog
botanikudflugten.
Til arbejdsdag 1. september var vi kun syv. Det betyder at vi kun når det allermest nødvendige som
rensning af materiel og at holde vegetationen nede. Så trugstaderne bliver ikke vedligeholdt.
Vi har drøftet om vi selv skal investere i en buskrydder med skive eller om vi skal betale os fra at få
grunden ’kørt over’ fx hvert 2. år. Vi vil gerne se vintergækkerne og erantis om foråret og undgå at
grunden springer i skov. Foreløbig låner vi Eriks buskrydder ifm. fodring d. 30. september.
3. Planlægning af efterår/vinter
a) Afslutning af fodring – hvem og hvornår?
Ref: Dorte og Mette fodrer 11. sept. Dorte og Erik fodrer 30. sept. kl. 10. Herefter ser vi!
b) Foredrag o.l. Forslag om sensorikaften i eget regi.
Tidligere forslag: - Lise Hansted – fortælle om biavlerprojekter et par steder i verden.
Brug af biernes produkter; pollen, propolis, mjød.
Allerede aftalt: Fællesarragement lørdag 10. november. Brun bi og vilde bier.
Ref: Vi laver et sensorikkursus sidst i januar/start februar.
Vi vil gerne ha’ et foredrag af en erhvervs- eller storbiavler (Mette spørger om Arne kender en eller
i Erhvervsbiavlerforeningen). Bettina Woller, Honningpigen, ku være en mulighed både til
erhverv/begynderkursusforedrag.
Vi tænker lidt videre.
- Facebookgruppe: Giver det mening at foreningen laver sin egen? Det vil gøre det lettere at
annoncere køb og salg lokalt og få lokale kontakter. Kan være et lokalt alternativ til andre
biavlsgrupper på facebook for dem der har lyst. Erik opretter en gruppe og vi ser hvordan det går.
c) Honningtavlen
Ref: Merete om børn og bier, Dorte har noget, Om stadevægte, Generalforsamling. Om
facebookgruppen.
d) Opfølgning på naboer og bivenlige planter
Ref: Mette ringer til den kontakt der fik materiale i foråret.
4. Stadevægte
Mulighed for indkøb af 4 stadevægte for ca. 5000 kr.
Ref: Peter Sjøgren, Hillerød, formidler kontakt til et firma i Frankring der leverer vægtene.
Fire vægte koster ca. 2800 kr. Hertil kommer transport og evt. ekstra ledning. Der er udgift til
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batterier for ca 160 kr. om året.
I tlf. forklarer Peter hvordan det virker og vi ser en hjemmeside der viser resultaterne. Det lyder
rigtig godt. Vi beslutter at bestille de fire vægte. Erik og Dorte går videre med det.
5. Opstilling til bestyrelsen
Generalforsamling d. 21. november. Formanden, Kurt, Erik og Henry er på valg, samt Johan som
suppleant. Desuden er revisor Søren på valg. Hvem genopstiller?
Ref: Formanden, Kurt, Erik og Henry genopstiller.
Mette spørger Johan og Søren.
Vi holder næste bestyrelsesmøde i starten af november.
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