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Rudersdal Biavlerforening 

Bestyrelsesmøde 3, 2019 

Kulturcenter Mariehøj, frivillig centret 

Den 05-07-2019, kl. 18.00 

Til stede: Eyvind, Niels, Bent og Ole(referent) 

Dagsorden:  

1. Kommentarer til sidste referat 

2. Hvem ser efter bierne i juli måned 

3. Status på økonomien og køb af yderligere udstyr som lille slynge m.m. 

4. Status på hjemmeside 

5. Undervisning efter 1 august 

6. Indbydelse til sommerfest  

7. Kurser og opfølgning på kurset om bi-sygdomme m.m. 

8. Organisering af vores rum og evt. søge om større, alternativt skur på pladsen 

foran bierne? 

9. Organisering af lånelister og udstyr? Liste over hvad der kan lånes på 

hjemmeside? 

10. ’Film din Forening’, 3 mandage fra 26. august? 

11. Evt.  

12. Næste møde 

Referat: 

Ad 1.: Sidste referat ingen bemærkninger 

Ad 2.: Hvem ser efter bierne i juli måned 
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Flere har meldt, at de vil kigge forbi i løbet af juli heriblandt Niels og Freddy. Der vil dog 

ikke være egentlig kontrol af biernes tilstand. Mere om der har været hærværk eller 

lignende drengestreger. 

 

Ad 3.: Status på økonomien og køb af yderligere udstyr som lille slynge m.m. 
Kassebeholdning er lige nu kr. 12.483,55. Der var derfor enighed om at indkøbe den 
lille tosolgs slynge fra Bihuset Tappernøje til udlån til medlemmerne. OVJ havde prøvet 
den weekenden før og kunne sige god for den. Tillige købes en ekstra tappespand samt 
en af de nye skraldehøvle samt et ekstra skralde bord. OVJ tager ned til Bihuset og 
henter det. 
 
Ad 4.: Status på hjemmeside 
Bent har fået introduktion til videre udbygning og til at få lagt relevante links og 
billeder ind. Den er godt på vej, men der er stadig en del der skal laves. 
 
Ad 5.: Undervisning i bigården efter 1 august 
Niels har lovet at tage den første august, selv om der nok ikke bliver meget 
biundervisning den dag. Det aftales nærmere d. 1 hvem der tager sig af resten af 
månedens undervisning. 
 
Ad 6.: Indbydelse til sommerfest  
OVJ sender indbydelse / reminder ud til alle medlemmer, ægtefæller om 
arrangementet d. 1. august kl. 18.00 snarest 
 
Ad 7.: Kurser og opfølgning på kurset om bi-sygdomme m.m. 
Hans og Tove har tilsyneladende overvejet at deltage i bisygdomskurset. Bestyrelsen 

støtter dette også evt. økonomisk, så det ikke koster deltageren penge i transport m.m. 

Det vil være af stor værdi for foreningen at denne ekspertise findes ”in house”.  

Ad 8.: Organisering af vores rum og evt. søge om større, alternativt skur på pladsen 
foran bierne? 
Der var enighed om at muligheden skulle forfølges med at etablere at overdækket areal 

med plads til bænke og bord med et skur for enden til udstyr som i Hørsholm. Ovj tager 

kontakt til dels frivilligcentret samt Rudersdal park og vej afdeling om det ville være 
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muligt at få plads til dette, som en del af naturlejepladsen v. Mariehøjcentret lige bag 

bistaderne. Dette vil også afhjælpe en del af vores pladsproblemer i vores depot rum. 

Ad 9.:  Organisering af lånelister og udstyr? Liste over hvad der kan lånes på 
hjemmeside? 
Bendt arbejder på at få det integreret på hjemmesiden. Indtil dette er på plads, må vi 

benytte den gamle metode med at skrive på listen i depotet både, hvornår man ønsker 

at benytte udstyret samt, hvornår det leveres retur. Muligvis vil det være en god ide at 

få lavet en ny liste også over hvilket udstyr der kan lånes. 

Ad 10.: ’Film din Forening’, 3 mandage fra 26. august? 
Frivillig centret v. Lisbeth har inviteret os til at deltage i et filmprojekt for nogen af de 
klubber der benytter centret, startende med undervisning 3 mandage fra 26. August! 
Bestyrelsen var helt med på, at det både kunne være til gavn for klubben samt for 
Mariehøjcentret. Vi er derfor meget velvilligt indstillet i bestyrelsen, men det kræver at 
nogen vil og kan bruge tiden på det. Vi var enige om at meddele Lisbeth at vi gerne vil 
deltage, men at vi på grund af sommerferien ikke lige nu kunne pege på relevante 
personer i foreningen. Vi tager det op efter d. 1 august. 
 
Ad 11.: Evt. E-mail liste om alle også de nye og opfordring til at melde sig ind i DBF 
 
Ad 12.: Næste møde 19 september kl. 17.00 
 
 

Sendt pr. Mail til: Hans, Eyvind, Freddy, Niels MJ, Bent, Thomas E, Tove 

 


