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Rudersdal Biavlerforening
Bestyrelsesmøde referat 2, 2020
Kulturcenter Mariehøj, frivillig centret
27. februar 2020 kl. 17.30
Til Stede: Hans, Tove, Freddy, Palle og Ole(referent). Bent havde meldt forfald.
Dagsorden:
1. Kommentarer til sidste referat
2. Fast punkt: Hjemmesiden, Bent orienterer!
3. Sidste opsamling på bi-undervisning (vedlagt liste over tilmeldte 10 stk.)
udsendelse af program!
4. Dronning kursus planlægning, hvilke dage og hvem er målgruppen.
5. Pasning af bi-gården hvordan organiserer vi os? Kommer du med et bud
Freddy
6. Opfølgning på nyt skur og hus ved naturlejepladsen, har rykket og Thomas
tænker straks på Fog Fonden.
7. Generalforsamling hvornår og indkaldelse
8. Generalforsamling opfølgning, det gik vel ok? Peter Sjøgren var mindst lige så
god som sidst.
9. Næste møde
10.Eventuelt
Referat:
Ad 1.: Ingen kommentarer.
Ad 2.: Bent deltog ikke derfor ikke noget nyt om hjemmeside.
Palle foreslog vi fik etableret en fælles adgang til en medlemsliste på vores egen
eksterne server, hvor også andre ting kunne ligge, samt et CMS-system. Palle
arbejder videre med det, evt. Sammen med Bent.
Ad 3.: Opsamling på begynder undervisning:
• Vi har 9 tilmeldte men kun 8 har betalt. Der er kommet 3 yderligere der ønsker at
være med. Det blev besluttet at vi også medtager dem. Palle skriver til dem at de
er velkommen og fører dem på den fælles liste. Eyvind følger op på betaling.
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• Hans har efter eget udsagn rimeligt styr på indhold af kurset. Han vil dog gerne
have hjælp til at få projektor og bi anatomi tegning. Palle lovede at hjælpe.
NB det starter allerede næste torsdag!
Ad 4.: Dronningekursus af Freddy
• Starter mandag d. 18. maj kl. 16.00 og går over en periode på 16 kalenderdage.
• Kun for erfarne biavlere.
• Meld til direkte hos Freddy.
Ad 5.: Pasning af bi-gården
• Indtil slutningen af april er pasningen en del af bi-undervisningen. Derefter laves
der en egentlig vagtordning resten af året, hvor der både er nye og mere erfarne
medlemmer.
• De nye får oplyst dette er en del af undervisningen.
Ad 6.: Opfølgning på nyt skur og hus ved naturlejepladsen:
• Mødet med kommunen og den efterfølgende mailkorrespondance må følges op
hvis ikke kommunen vender tilbage indenfor rimelig tid. Freddy foreslog at vi
også overvejede Havartigården som placering af vores bigård i stedet, da der der
ikke er samme problemer med fredning som ved Mariehøj. Dette tages med i
dialogen med kommunen.
Ad 7.: Generalforsamling afholdelse gik fint, der kunne dog godt have været flere. Vi
skulle nok have annonceret mere med Peter Sjøgren. Tove gjorde opmærksom på at
jeg havde glemt at nævne Mads Chr. Christensen som lavede bifilmen i beretningen.
Hun var først kommet på det på vej hjem fra mødet. Jeg må give ham en
undskyldning og ekstra tak.

Ad 8.: Næste møde i den nye bestyrelse: 2 april kl. 17.00 på Mariehøjcentret
Ad 9.: Eventuelt: det glemte vi! Til behandling på næste bestyrelsesmøde
• Hans foreslog sidste gang 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
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• Hans foreslog tillige at vi overvejer om æbledagen på Gl. Holtegård kunne
kombineres så vi deltog og lavede det til en Æble – Honning dag
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