Rudersdal Biavlerforening, Rude Bi

19-4-20

Rudersdal Biavlerforening
Bestyrelsesmøde referat 3, 2020 under Corona
Kulturcenter Mariehøj, frivillig centret
18 april 2020 kl. 15.00
Til Stede: Tove, Freddy, Palle og Ole(referent).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hvad gør vi ved kursisterne
Hjemmesiden
Gennemgang af vores stader
Dronning kursus
Pasning af bi-gården
Næste møde
Eventuelt

Referat:
Ad 1.:
•

•
•
•

•

•

Der var enighed om at vi fortsat sender det af DBF udarbejdede kursusmateriale
ud til kursisterne.
Vi aftalte tillige at Heinos videoer måske i nogen tilfælde er bedre så dem
henviser vi også til
Derudover blev vi enige om at Palle sender ud til kursisterne hvor der kan købes
begynderpakker. (Heino og Bisam)
Dertil hvor man indtil videre kan købe bi-familier. Foreløbig foreslår jeg der, hvor
jeg og foreningen lige har hentet hos Claus Lap 59276767, Gl. Skovvej 1D, 4470
Svebølle. Hvis andre har gode forslag så meld gerne ind.
Endelig vedtog vi, at da vi alligevel skal passe vores skole-bi-gård, at vi om
torsdagen, hvis vi er 2 hver især godt kan håndtere 2 kursister hver, under den
forudsætning at vi holder afstand.
Hvis der bliver behov for yderligere instruktion, har Tove og måske også en
anden tilbudt, at komme en anden dag f.eks. om onsdagen.
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• Vi aftalte derfor at Palle skriver ud og hører om der blandt kursisterne kunne
være et sådant behov, eller om de bare venter til næste år med at få bier og
kursus.
• Hvis behovet er der, laver vi en turnus så alle kan komme i gang med det
praktiske i skole-bi-gården.
Ad 2.: Hjemmesiden er opdateret
Ad 3.: Staderne blev gennemgået og de tomme stader eller dem uden dronning blev
tømt til omsmeltning.
• OVJ tager rammerne og voks med til omsmeltning i den kommende uge.
• Vi aftalte at der indtil videre kun monteres dronetavler i et af staderne til
instruktion da vi pt. Ikke er så godt bemandet til at følge op på det.
• Der bliver ikke fælles kørsel af rammer til omsmeltning i år.
Ad 4.: Dronningekursus af Freddy
• Kun få er tilmeldt kurset(2-3) så Freddy holder det hjemme i egen bi-gård.
Ad 5.: Pasning af bi-gården
• Indtil vi ved om der er interesse fra kursisterne sker pasningen af Tove, Freddy og
jeg.
Ad 6.: Næste møde er ikke aftalt
Ad 9.: Eventuelt: ingen emner
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