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Rudersdal Biavlerforening 

Bestyrelsesmøde 2, 2019 

Kulturcenter Mariehøj, frivillig centret 

Den 26-04-2019, kl. 17.15 

Til Stede: Hans, Eyvind, Niels, Freddy, Tove, Bent og Ole(referent) 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af sidste mødereferat(vedlagt!) 

2. Rabataftale med Bihuset Tappernøje 

3. Opdatering af mødekalender / bi skole / pasning af stader 

4. Foreløbige datoer for honningkonkurrence, sommerfest, evt. åbent hus-

arrangement 

5. Nyt om dialog med Hørsholm bi venner m.m. 

6. Nyt om Hjemmeside, hvilket navn og domæne er registreret? 

7. Status på børneattest 

8. Dropbox ? 

9. Andet? 

10. Næste møde 

Referat: 

Ad 1.: Referat 1 godkendt 

Ad 2.: Rabataftalen med Bihuset Tappernøje blev godkendt.  

Det betyder vi skal aflevere rammer og voks til afsmeltning i uge 19. Der er ikke taget 

stilling til hvordan vi arrangerer med transport derned. Vi prøver at finde et sted på 

Mariehøj Centret, hvor de kan blive afleveret for fælles transport derned. Besked følger 

snarest. Hvem kører ned? Det var Niels der kørte ned sidst. Jeg har evt. trailer til udlån. 

Med hensyn til uger har Heino også nogle andre foreninger der har samme vilkår så der 

er mange uger der besat, så hvis vi skal lave 3 bestillinger, kunne det være disse uger 

som er ledige. 
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Bestilling i uge 19 med levering i uge 20 

Bestilling i uge 25 med levering i uge 26  

Bestilling i uge 33 med levering i uge 34  

Kode ordet Rudebi 

Ole giver Heino besked og bekræfter aftale 

 

Ad 3.: Mødekalender for pasning og undervisning Alle dage kl. 18.00: 

2 maj Niels, Tove og Freddy 

9 maj Niels, Tove og Hans 

16 maj Eyvind, Freddy og Tove 

23 maj Hans, Tove og Freddy 

30 maj Freddy, ? og Niels 

6 juni Freddy og Ole 

13 juni Tove Ole og Hans 

20 juni Freddy, Tove og Niels 

24 og 25 juni slyngning 1 gang alle husk at booke køkken m.m. 

22 august 2 slyngning  

Sommerferie: Det er ikke aftalt hvem der ser efter bierne i juli 

August tiderne frem aftales på næste bestyrelsesmøde 

Ad 4.: Foreløbige datoer for: Sommerfest 1 august med fælles spisning kl. 18.00, 

Honning konkurrence oktober eller november, Jordbær Honning i Kvickly i Holte 22 

juni og her i Biforeningen d. 20. juni kl. 18.00 
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Ad 5.: Dialog med Hørsholm Bivenner er rigtig fin og de inviterer os med til deres alle 

deres arrangementer og har foreslået at vi linker til deres interne bi blad Biord. Vi skal 

have lavet en aftale om hvem hos os der sender videre til vores medlemmer når vi får 

det. 

Ad 6.: Suppleant Thomas Eskesen og Ole har udarbejdet et udkast til hjemmeside og 

har drøftet det med et af de nye medlemmer Henrik Thorn der vil komme med et 

oplæg. Han vil også tage nogle billeder og lægge ind. 

Ad 7.: Børneattesten er ved at være på plads. Hans skal bare forny sin. Eyvind prøver at 

holde styr på det. 

Ad 8.: Dropbox. ovj opretter  

Ad 9.:  Andet: Niels har kopieret sygdomsbekæmpelses notat og havde det med. Han 

vil fremsende det på mail så vi kan lægge det i Dropbox så alle kan tilgå det. 

Ad 10.: Næste bestyrelsesmøde 4 juli kl. 18.00 Hans/Ole reserverer lokale 

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

Freddy, Niels MJ, Bent, Thomas E  

 


