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Rudersdal Biavlerforening
Bestyrelsesmøde 5, 2019
Kulturcenter Mariehøj, frivillig centret
Den 31-10-2019, kl. 17.00
Dagsorden:
1. Kommentarer til sidste referat(vedlagt!)
2. Fast punkt: Hjemmesiden. Bent orienterer!
3. Opsamling på bi-undervisning fra sidst, hvad var godt og hvad var mindre godt. Hvordan
organiserer vi næste års undervisning. Skal der være noget om sygdom og hvad med dronning
avl? I er velkommen til at komme med oplæg både om det basale og eventuelt om
dronningeavl og lign.?
4. Hvordan fastholder vi de nye medlemmer? 12 har meldt sig ud!
5. Deltagelse i Nordsjællandsk Bimøde, se det spændende program i Biord: Lørdag d. 9
november. Kl. 9.30 til 15 Svarfrist nu på fredag.
6. Opfølgning på nyt skur og hus ved naturlejepladsen. Intet nyt udskydes til senere
7. Arrangementer og opgaver fra nu og frem:
1. Fortsat sygdomsbekæmpelse hos vores bier.
2. Honningsmagning
3. Oxalsyre blanding også til medlemmer.
4. Oprydning i rummet og opsætning af flere hylder og stativ m.m. og evt.
indkøb af trappestige, med mindre nogen har en tilovers.
5. Vask af dragter
6. Rengøring af magasiner m.m.
8. Andet ?
9. Næste møde

Referat
Deltagere: Bent, Palle, Hans, Freddy, Tove og Ole (Referent) Eyvind ikke mødt
Palle blev udnævnt til sekretær for Rude Bi og han vil blandt andet tage sig af at
vedligeholde medlemsliste. Ovj fremsender Excel liste til ham, som han tjekker
med Eyvind
Ad 1; Ingen bemærkninger til sidste referat ud over at Bent havde sat sig ind i
forsikringerne og hvad de dækkede for foreningen.
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Ad 2; Hjemmesiden er blevet forsynet med lidt tekst. Vi bedes alle give Bent
besked, hvis teksten skal rettes. Der mangler billeder af flere
bestyrelsesmedlemmer. Sende gerne et til Bent.
Freddy gav accept af, at billeder fra hans hjemmeside også kunne bruges hos os.
Ole sørger for Bent får link til biord fra Ole Michael, så man kan hente det der,
hvis vi glemmer at sende ud. Skal også have lagt filmen ind. OVJ prøver at huske
memmory stik med vores bifilm.
Ad 3; Bi kursus for nye medlemmer. OVJ forsøger at hjælpe Hans med at få
adgang til Biavlerforeningens omfattende undervisningsmateriale. Hans står
indtil videre for undervisningen gerne suppleret med andre.
Vi aftalte at der skal være 4 lektioner indendørs. Evt. kan den sidste blive delvist
udendørs.
Det bliver d. 5, 12, 19, og 26 marts 2020 kl. 18.00. den 19 kunne Max fra
Bibutikken deltage for, at fortælle lidt om de forskellige produkter.
D. 2. april går vi i bigården hvis vejret er til det ellers rykkes det.
Herefter er der undervisning i bigården, hver torsdag kl. 18.00 de næste 10
torsdage. Disse dage skal snarest bemandes så det står på hjemmesiden.
Der blev sat et max antal deltagere på kurset på 10 til 15 stk. Hvis så mange,
deles holdet op, så en erfaren biavler har 3-5 nye med. Indtil videre er der kun
tilmeldt 4. Pris er kr. 600,Efter dette bliver der almindelig pasning af bigården hver torsdag hele
sommeren. Plan for dette skal også aftales. Der må laves en turnusordning, så vi
får fordelt arbejdet. Måske skal vi allerede ved afslutningen af undervisningen
sikre, at de nye indgår i dette arbejde også.
Inden afslutningen af de 10 udendørs undervisningsdage d. 14. maj fortæller
underviserne, at det nu er tid til at melde sig ind i DBF og Rude Bi
Anden undervisning for mere øvede: Dronning Avl af Freddy
Vedlagte program starter mandag d. 18. maj
Ad 4
Fastholde nye medlemmer i klubbens liv. Underviserne skal huske at
forklare fordele ved at være medlem i DBA og os af hensyn til
ansvarsforsikringen og modtagelse af bladet. Håber også at en turnusordning
med deltagelsen i pasningen af vores bier sammen med en erfaren biavler kan
hjælpe på det.
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Ad. 5 Deltagelse i Nordsjællands Bimøde næste lørdag 9.30 til 15 i Aboretet
bliver: Bent, Palle og jeg
Ad 6

Nyt skur udskydes lidt endnu

Ad 7

Arrangementer i klubben resten af året:
1. Fortsat sygdomsbekæmpelse hos vores bier.
2. Honningsmagning aftales til d. D. 7. December Kl. 12.00
3. Oxalsyre blanding også til medlemmer.
4. Oprydning i rummet og opsætning af flere hylder og stativ
m.m. og evt. indkøb af trappestige, med mindre nogen har en
tilovers.
5. Vask af dragter
6. Rengøring af stader med spartel og Virkon spray udendørs
7.
Honningsmagning aftales til d. 7. december Kl. 12.00. Tove medtager tillige lidt
skinke og pølse som hun plejer. Herefter skal vi også foretage oprydning i
rummet opsætte hylder og rengøre stader. OVJ medtager værktøj m.m.
Hans vil sørge for oxalsyre blanding og vil også hjemtage dragter til vask. Palle
vil medtage en trappestige, han har til overs.

Ad 8 Andet; Økonomi: Ingen bemærkninger da Eyvind ikke var mødt. Vi kan dog
konstatere at salget i Mariehøjcentret går godt, så det formentlig ikke
bliver nødvendigt at finde andre salgskanaler i år.
Ad 9

Næste møde 21-11-19 kl. 17.00

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

Side 3

Rudersdal Biavlerforening, Rude Bi

1. november 2019

Program for dronningeproduktion i Rudersdal BF sommeren 2020

Ændringer i dagsprogrammet kan blive nødvendige, hvis der f.eks er regn i forbindelse med flytning af
æg eller dronningeceller. Mailliste over deltagere vil være nødvendig, så info kan komme hurtigt frem.

Mandag d. 18. maj
Cupula kassette sættes i den familie, der skal levere larver til nye dronninger. Kassetten sprayes med
sukkeropløsning. Der skal bruges helt nye kopper i kassetten.

Mandag d. 18. maj
Den dronningløse familie (“trykkogeren”), der skal opfostre de nye dronninger startes med så mange
unge bier som muligt. Der skal være mindst 1 pollentavle og mindst 3 tavler med meget foder. Resten
af tavlerne skal være med krybeklar forseglet yngel. Alternativt bruges en familie, hvor dronningen
fjernes. Dronningen kan parkeres midlertidigt parkeres i en parringskassette med en portion bier.

Mandag d. 25. maj
Dronningen i familien med cupula kassetten findes og lukkes inde i kassetten, hvor den skal lægge de
æg, der skal bruges til nye dronninger

Mandag d. 25. maj
Trykkogeren undersøges for dronningeceller. Der må ikke være bare een dronningecelle tilbage
familien.

Onsdag d. 27. maj
Dronningen i cupula kassetten fanges og holdes midlertidigt indespærret. Kassetten undersøges med
lup, så det kan fastslås, om der er æg i kopperne. Dronningen slippes fri, hvis der er mange æg,
alternativt holdes hun indespærret i kassetten til næste dag. Kopper med 10 æg flyttes til holdere og
placeres i trykkogeren. Der flyttes alternativt 20 larver, hvis der allerede er nyklækkede larver.

Torsdag den 28. maj
Kopper med 10 nye larver flyttes til holdere i trykkogeren, hvis der ikke var larver i løbet af onsdagen

Onsdag den 27. maj
Parringskassetterne fyldes med ½ l unge bier og foder. Bierne må ikke have været ude at flyve
tidligere. Kassetterne placeres så langt fra bigårdens stader som muligt. Unge bier kan med fordel
findes i ved at ryste bier fra honningmagasinet ud i bistadelåget. Låget rystes let, så flyveklare bier
flyver hjem.
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Onsdag d. 3. juni
Det kontrolleres, at der er færdige dronningeceller i trykkogeren. Der påsættes beskyttelsesbur og en
celle placeres forsigtigt i hver af parringskassetterne.

Mandag d. 8. juni
Beskyttelsesburene fjernes, og der krydses fingre for at jomfrudronningerne parres i løbet af de
kommende 14 dage.

Mandag d. 22. juni
Kassetterne undersøges for æg og dronningerne mærkes. Der startes forfra, hvis nødvendigt.
-freddy
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