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Beretning for bi året 2019
Dette er mit første år som formand og der har været en del at sætte sig ind i.
Det er vores nystiftede forenings 4 år og vi begynder at ligne en rigtig forening selv
om der stadig er mange ting vi kan gøre bedre.
Vi er ifølge min seneste medlemsliste ca. 30 hertil ca. 10 nye der deltog i vores
begynderkursus.
Vi startede året med et velbesøgt begynderkursus, hvor der var en god
aldersspredning og hvor vi forhåbentlig fik introduceret de nye til biavl.
Pasningen af vores bier i skolebigården er gået godt, hvilket især skyldes enkeltes
store indsats, tak til dem, ingen nævnt, ingen glemt. Det har været et lidt vanskeligt
efterår at holde bier i fordi det ikke rigtigt er blevet vinter. Det er dog lykkedes indtil
videre at holde liv i de fleste familier.
Også i år har Freddy været aktiv med dronningeavl, måske med lidt større held end
sidste år. I foråret 2020 har Freddy planlagt et egentligt kursus i dronningeavl for
erfarne biavlere. Det glæder vi os til.
Honninghøsten som der heldigvis var god opbakning til, var fornuftig også i år med
ca. 150 kg. Det var tillige et par hyggelige dage.
Vi fik lavet en fornuftig rabat aftale med Bihuset i Tappernøje om rammevask og
vokssmeltning med vores egne afleveringsterminer, m.m. Transport af rammer m.m.
har ikke umiddelbart været et problem.
Der har i løbet af året været indkøbt en del nyt materiel, herunder en del nye
dragter, nye opstablingsstader, rammer og en mindre slynge til udlån.
Hans har haft de gamle og øvrige brugte dragter med hjemme og fået dem vasket så
vi er klar til den nye sæson. Tak også for den indsats.
Vi har fået godt gang i vores hjemmeside ”RudeBi” takket været Bents utrættelige
indsats, som vi takker for og håber meget han har lyst til at fortsætte med at
udbygge.
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Der har været afholdt 3 samlende arrangementer for foreningens medlemmer: En
rimeligt velbesøgt sommerfest, der blev afholdt ved naturlegepladsens areal og
bålsted med pølser. Et hyggeligt efterårsarrangement ved Boule pladsen foran
centret, hvor alle bidrog med mad og drikkevarer. Endelig var der en meget
velbesøgt og hyggelig honningsmagningskonkurrence, som vi kombinerede med
oprydning i depotet og rengøring af stader m.m. Alle skal have tak for indsatsen.
Afsætningen af foreningens honning sker fortsat blot ved at stille glassene i
fælleslokalet i Frivilligcentret i Mariehøjcentret. Det fungerer fornuftigt.
Vores tidligere formand Hans har heldigvis ikke helt gemt sig væk i de smålandske
skove og er fortsat aktiv i RudeBi, det er vi taknemmelige for.
Palle som nu også er aktiv som sekretær i foreningen, eksperimenterer fortsat med
mjødbrygningen og sikrer dermed fortsat vores forsyning. Tak for det.
Der er indtil videre tilmeldt 9 nye kursister til vores introduktion til biavl og vi er
flere der netop har været til kursus som instruktører i Danmarks Biavlerforening, så
det burde garantere den bedste undervisning.
Endelig skal det nævnes, at Hans og jeg har haft møde med Rudersdal kommune om
mulighed for at etablere et skur og overdækket opholdsplads ude i nærheden af
staderne. Efterfølgende har vi indsendt en motiveret og mere konkret forespørgsel
om samme til kommunen. Så må vi se hvad de svarer.
Ole Vedsted-Jakobsen
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