
 Rudersdal Biavlerforening, Rude Bi 17. januar 2020 

Side 1 

 

Rudersdal Biavlerforening 

Bestyrelsesmøde referat 

Kulturcenter Mariehøj, frivillig centret 

16. januar 2020 kl. 17.30 

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

meldt forfald. 

Dagsorden:  

1. Kommentarer til sidste referat 
2. Fast punkt: Hjemmesiden, Bent orienterer! 
3. Opsamling på bi-undervisning (vedlagt liste over tilmeldte 9 stk.) udsendelse 

af program! 
4. Pasning af bi-gården noget nyt Freddy? 
5. Opfølgning på nyt skur og hus ved naturlejepladsen: Hvem vil med til møde 

med Vej og Park? Hvor mange penge vil vi bruge på en skitse? 
6. Generalforsamling hvornår og indkaldelse 
7. Kurser: Freddy, Palle, Hans og Ole har meldt sig til instruktørkurset på Fyn  
8. Næste møde  
9. Eventuelt 

 
Referat: 

Ad 1.: Ingen kommentarer. 

Ad 2.: Bent orienterede om Hjemmeside.  

• Der arbejdes på at få lånesiden op at stå, så vi kan reservere presse eller slynge 
online og se hvornår den er ledig.  

• Der var også ønske om at vi, når nogen i løbet af ugen havde været forbi 

staderne og så, at alt var ok, kunne meddele det. Bent bad om at vi skrev det til 

ham, så skulle han nok notere det, så alle kunne følge lidt med 

• Vores ”bifilm” er nu fundet og Bent lægger også den ind nu 

• ”Biord” er nu tilgængelig via hjemmesiden 

Ad 3.: Opsamling på begynder undervisning:  
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• Vi har 9 tilmeldte. Liste sendes til Palle der kommer med oplæg til udsendelse 

senest i næste uge også med betaling på 600 kr. inden fremmøde via Mobile pay.  

• Der kommer også til at stå, at vi bagefter anbefaler tilmelding til DBF for 2. halvår 

og dermed også medlemskab til Rude bi fremover. 

• Program er som tidligere aftalt, medmindre vi bliver meget klogere ved vores 

instruktør kursus på lørdag. Vi kan altid skrive med ret til forbehold. Hans 

meddelte at en af dagene kunne vi ikke få et lokale. Vi satser på at bruge 

fælleslokalet til undervisning i stedet. 

 

Ad 4.: Pasning af bi gården v. Freddy.  

• Niels kan desværre ikke påtage sig det overordnede ansvar sammen med Freddy. 

Vi tænker lidt videre 

• Efter mødet gik vi depotet igennem. Det ser ud til, vi har, hvad vi skal bruge indtil 

videre af voks m.m. 

 

Ad 5.: Opfølgning på nyt skur og hus ved naturlejepladsen: 

• Vi aftalte at Hans og Ole tager til kommunen for at høre om mulighederne. Vi 

medtager billeder fra Hørsholms skur samt andre. Placering enten ved siden af 

pladsen eller endnu bedre på den anden side af stengærdet mod højen ved stien 

ud til staderne. Vi gør ikke yderligere før vi kan se en åbning hos kommunen. 

Ad 6.: Generalforsamling hvornår og indkaldelse: 

• Tidspunkt d. 20. februar kl. 18.00, hvis vi kan få et lokale. OVJ tager straks fat i 

Mariehøjcentret. Det overholder ikke helt vedtægterne, da der står det skal ske i 

første halvdel af februar. Men tæt på. 

• Dagsorden i henhold til vedtægterne:  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formanden aflægger beretning 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent: Vi fastholder kontingent på kr. 100 

6. Behandling af indkomne forslag 
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7. Valg: Formand, er ikke på valg, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter jf. § 8. Alle andre er på valg og alle er villige til valg: Palle, Hans, 

Freddy, Tove, Eyvind, Niels 

    Valg af revisor og revisorsuppleant: Bent og? 

8. Eventuelt. 

 

Vedtægter vedlægges referatet! 
 

• Vi prøver at få Peter Sjøgren fra Hørsholm Bi til at indlede GF med det meget 

spændende foredrag om Pollen nogen af os hørte i Aborretet, for at sikre at der 

kommer nogen til generalforsamlingen. 

Ad 7.: Kursus: Freddy, Palle, Hans og Ole har meldt sig til instruktørkurset. Vi kører 

sammen over til Fyn lørdag. 

Ad 8.: Næste møde i den nye bestyrelse: 27. februar 2020 kl. 17.30 på 

Mariehøjcentret 

Ad 9.: Eventuelt: til behandling på næste bestyrelsesmøde 

• Hans foreslog at vi prøvede at oprette en støtteforening til Rude Bi. Der var 

enighed om at det var en god ide. Tages op ved næste bestyrelsesmøde. Alle må 

godt overveje hvordan vi kan etablere en sådan 

• Hans foreslog tillige at vi overvejer om æbledagen på Gl. Holtegård kunne 

kombineres så vi deltog og lavede det til en Æble – Honning dag 

• Vedr. Jefs bistader må vi have fat i ham for at få fjernes hans 2 stader. Der må 

ikke stå tomme stader fremme. 

 


