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Rudersdal Biavlerforening
Bestyrelsesmøde 6, 2019
Kulturcenter Mariehøj, frivillig centret
Den 21-11-2019, kl. 17.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Kommentarer til sidste referat(vedlagt!)
Fast punkt: Hjemmesiden, Bent orienterer!
Opsamling på bi-undervisning er der yderligere supplerende tiltag her?
Pasning af bi-gården: turnus, hvem gør det? er der en der vil være bigårdsmester
og planlægger?
5. Deltagelse i Nordsjællandsk Bimøde, referere fra det til de øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Huske fremover at orientere vores medlemmer om den
form for arrangementer gerne på Hjemmesiden!
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 d. 7 dec. Kl. 12 Arrangement og
indbydelse?
3. Oxalsyre blanding også til medlemmer. (Hans har blandet!) På
hjemmesiden?
4. Oprydning i rummet og opsætning af flere hylder og stativ
m.m. og evt. indkøb af trappestige, med mindre nogen har en
tilovers. Hvornår?
5. Vask af dragter er sket
6. Rengøring af magasiner m.m. hvornår?
8. Kurser: Freddy, Palle, Hans og Ole har meldt sig til instruktør kurset på Fyn
medens Tove har(?) meldt sig til samme kursus i Sorø. På hjemmesiden?
9. Næste møde
Referat
Deltagere: Bent, Freddy, Tove og Ole (Referent)
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Ingen bemærkninger til sidste referat

Ad 2; Hjemmesiden udbygges fortsat, p.t. arbejdes med at få ”lånesiden” op
at stå. Også link til ”Biord” fra Hørsholm arbejdes der med. Der mangler billeder
af flere bestyrelsesmedlemmer. Send gerne et til Bent. Freddys accept af at
billeder fra hans hjemmeside også kunne bruges hos os, er desværre
problematisk fordi der er flere med let genkendelige ansigter, som vi ikke har
fået accept til at bruge. Næste gang vi skal vise bierne frem for en skoleklasse er
betingelsen, at vi får accept til at bruge billeder til vores hjemmeside.
OVJ bad om, at han også skal informeres via kontakt på hjemmesiden, når vi får
henvendelser fra nye/kommende medlemmer.
Ad 3; Bi kursus for nye medlemmer. Intet Nyt. Bliver som nedenfor med
mindre vi bliver klogere på vores instruktør kursus.
Begynder kursus 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, hvem
man kan kontakte.
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 5. 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. Vi skal 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. OVJ sørger for
at indmeldingsinstruktion er på plads der.
Sekretær sender indbydelse ud til alle nye medlemmer primo januar.
Anden undervisning for mere øvede: Dronning Avl af Freddy
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Program starter mandag d. 18. Maj
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
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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.

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.
Palle sender indbydelse ud nu til relevante medlemmer. Der kan kun deltage
rimeligt erfarne avlere og deltagerantallet er begrænset til 6

Ad 4
Pasningen af bigården, bigårdsmester: Freddy er udnævnt til at være
bigårds mester, som han vil dele med en anden erfaren biavler. Freddy tager fat i
relevant medlem. Formålet er ikke, at han skal stå for alle torsdage, men at de
skal organisere at der er nogen alle torsdage.
Ad. 5 Deltagelse i Nordsjællands Bimøde i Aboretet: Bent og OVJ refererede
fra et meget spændende og velorganiseret arrangement.
Især var det spændende at høre om Pollen, Pollen og Pollen og hvor store
mængder bierne høstede hver dag, samt hvordan Michelin Restauranterne var
storaftagere og hvad de brugte det til. Men også orienteringen om dialogen
mellem fortalere for de vilde bier og vores honningbier var tankevækkende.
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Ad 6
Nyt skur udskydes lidt endnu. Hvis nogen har energi til at medvirke til at
drive dette projekt hører OVJ det gerne? OVJ vil tage fat i nogle
arkitektstuderende for at få dem til at lave et oplæg.
Ad 7 Honningsmagnings arrangement m.m. i foreningen d. 7. december Kl.
12.00
Program:
1. Starter i bigården og drypper oxalsyre, blanding også til medlemmer
som nu er klar.
2. Oprydning i rummet og opsætning af flere hylder og stativ m.m. OVJ
medtager relevant værktøj mm., Palle husker stige.
3. Rengøring af stader med spartel og desinficere samme m. Virkon
spray udendørs
4. Opsætte nøglebox ved rum
5. Herefter honningsmagning of medlemmernes honning lidt skinke,
pølser og brød og ost
Palle sender indbydelse ud nu til alle medlemmer inkl. ægtefæller og børn!

Ad 8 Kursus: OVJ sørger for at få ændret tilmeldingen til vores instruktør kursus
til det i Sorø og får meldt Tove til her også
Ad 9 Andet: Vi er blevet spurt om vi har mulighed for at orientere om bier for
børn fra centrets Syriske forening d. 2. maj. Det tages op på det
kommende bestyrelsesmøde.
Ad 10

Næste møde 21-11-19 kl. 17.00

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