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Rudersdal Biavlerforening 

Bestyrelsesmøde 

Kulturcenter Mariehøj, frivillig centret 

28 marts 2019, Kl. 18.30 

Til Stede: Hans, Eyvind og Ole(referent) 

Dagsorden:  

1. Regnskab og endelig godkendelse 

2. Formandsskifte: Hvem skal have besked 

3. Pasning af stader hvem 

4. Klubaktiviteter 

5. Udflugter  

6. Hjemmeside 

7. Begynderkursus hvem underviser 

8. Afhentning af voks i Tappernøje og indkøb af udstyr 

9. Børneattest 

10. diverse 

11. Næste møde 

Referat: 

Ad 1.: Bent Søgård valgt revisor har godkendt det ved generalforsamlingen fremlagte 

regnskab. 

Ad 2.: Hans har meddelt DBF formandsskifte og Eyvind  giver banken besked. Ved ikke 

af at andre skal have besked. 
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Ad 3.: Se punkt 7 

Ad 4.: Klubaktiviteter var allerede oppe ved sidste bestyrelsesmøde og til 

generalforsamlingen. Alt sammen for at øge medlemssammenhold og fastholde 

medlemsinteresse. Der blev talt om følgende: Honningsmagning / 

honningkonkurrence, sommerfest, ”åbent hus” arrangement og arrangere 

hjemmebesøg for at se medlemmernes bistader og bi forhold. 

Ad 5.: Udflugter, henviser til alle de arrangementer, som vores naboklubber allerede 

arrangerer. Se blandt andet Hørsholm Biord og Nordsjællands Biavlerforening 

Ad 6.: Hjemmeside ovj prøver at få en hjemmeside op at stå, gerne med bistand af 2. 

suppleant Thomas Eskesen 

Ad 7.: Hvem underviser hvornår: 

Første gang torsdag d. 4. april kl. 18.00  

11 april ved Hans B begge gange indendørs 

Herefter foregår undervisning ude ved bistader kl. 18.00, aktiviteter se kursusprogram 

25 april Hans B 

2 og 9 maj Niels Tove Freddy 

16 maj Eyvind +? 

23 maj Hans B 

30 maj Tove, Freddy og Niels 

6 og 13 juni ingen vagt / underviser udpeget 

Der skal aftales hvem der ser efter staderne i sommerferien 

Efter sommerferien mødes vi igen hver anden torsdag kl. 18, hvem der underviser 

aftales senere. 
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Ad 8.: Vi prøver at arrangere fælles afhentning af vox.  

Tillige blev det vedtaget at supplere med følgende fra Bihuset Tappernøje til Rude Bi: 4 

stk. Børnedragter, 4 voksen anorakker med flad front, 5 stk. 12 x 10 kasser og 4 stk. 

bund og top, 3 stk. Lavnormal kasser med 4 stk. bund og top alt i grøn farve og 1 ekstra 

bi børste,  

Ad 9.: Alle der underviser og formand skal have børneattest, betingelse/krav fra 

Rudersdal kommune  

Gå ind på: https://politi.dk/bestil/bestil-straffeattest/boerneattest 

Hav jeres nem ide / nøglekort klart 

Ad 10.: Diverse: Der blev drøftet at etablere en dropbox konto, hvor vi kan arkivere 

billeder fra arrangementer, fælles generalforsamlings-, bestyrelsesmøde referater og 

regnskabs referater med adgang for alle. Eyvind vil oprette en sådan med adgang for 

alle bestyrelsesmedlemmer både med ret til at lægge ind og se. 

Nøgle til lokaler og kulturcenter Mariehøj har Hans selv betalt. 

Ad 11.: Næste bestyrelsesmøde 25-4-2019 kl. 17.15 Hans reserverer lokale 

Ole husker at indkalde følgende pr. mail (havde glemt det denne gang!): Hans, Eyvind, 

Freddy, Niels MJ, Bent, Thomas E  
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