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Rudersdal Biavlerforening 

Referat af bestyrelsesmøde 4, 2020 stadig under Corona 

Kulturcenter Mariehøj, frivillig centret udendørs! (Varmt tøj!) 

14 maj, 2020 kl. 17.00-18.00 

Til stede: Hans, Bent, Eyvin, Tove, Freddy, Palle og Ole 

Dagsorden:  

1. Kommentarer til sidste referat 
2. Hjemmesiden og evt.  
3. Afholdelse af sommerfest/komsammen senere på året 
4. Opfølgning på skur 
5. Registrering af skole-bi-gården (Niels kunne ikke oprette!) 
6. Opfølgning på undervisningen af kursister i skole-bi-gården 
7. Dronning kursus 
8. Pasning af bi-gården, plan i kalender og hjemmeside 
9. Eventuelt 
10. Næste møde  

 
 

Referat: 

Ad 1.: Ingen kommentarer 

Ad 2.: Hjemmesiden opdateres løbende med de aktiviteter og andet der sker i 
klubben. Bent er i gang med at udarbejde beskrivelse af, hvordan man kan låne 
diverse udstyr som slynger m.m. med hjem fra depotet. Tillige lægges ind hvordan 
de nye kursister fordeles i pasningen og får instruktion på de faste torsdage resten 
af sommeren/året 

Ad 3.: Sommerfest blev aftalt til 25. juni kl. 17.00 - ? på naturlejepladsens areal med 
bål og pølser m.m., eftersommerfesten fik jeg desværre ikke noteret tidspunktet 
på??  

Der blev aftalt 2 slyngninger af skolebigårdens tavler, hvor Hans reserverer køkkenet 
til dette d. 27. juni og d. 29. august begge dage fra kl. 9.00 til 15.00. Husk også at 
invitere/informere de nye kursister, så de også får prøvet det underkyndig 
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vejledning. 

Ad 4.: D. 13. maj modtog vi principiel godkendelse af vores ansøgning om skur til 

materiel m.m. fra kommunen. Hurra, Hurra. 

Den endelige godkendelse afventer en konkret ansøgning. Da den skal godkendes 

både i Byplanudvalget og via fredningsnævnet vil en sådan godkendelse nok tage 

nogen tid. Så har vi god tid til at planlægge det ordentligt. 

Vi fik desværre ikke lov til udendørs overdækket areal som Hørsholms, men med et 

skurareal på 20 – 25 m2 skulle der også blive plads til både materiel og indendørs 

siddepladser, hvis nødvendigt. Der kan måske også blive plads til lidt møbler der 

kunne stilles udenfor midlertidigt.  

Ellers kan vi som hidtil, hvis ikke bålpladsen benyttes af andre, bruge dette areal til 

møder og forsamlinger. Der må ikke fjernes beplantning ved placering af skuret og 

det skal udføres i naturmaterialer.  

Ole/jeg laver en skitse af, hvordan et sådant skur kan se ud og hvor det vil passe 

bedst. Det skal som nævnt udføres i træ eller lignende materiale så det patinerer 

som de øvrige træbygninger i området. 

Der var enighed om, at placeringen Alt. 1 næsten overfor bistaderne ved foden af 

Mariehøj, er den for os bedste. Vi tager udgangspunkt i denne placering ved 

skitseringen, hvis der er plads nok.  

Til finansieringen af dette skur, blev der nævnt flere muligheder: ”Gør det Selv” som 

dog ikke vil samfinansiere, Fogs Fond og endelig Friluftsrådet. Hvem vi ender med at 

søge, må afvente tegninger og budget. 

Det blev også drøftet, om vi selv skulle være udførende på det hele, eller der også 

skulle håndværkere ind over. Dette blev ikke endeligt afklaret. Det må drøftes, når vi 

har mere styr på, hvordan det bygges. 

Ad 5.: Som det fremgår, er skolebigården ikke registreret i det centrale 

bigårdsregister, som den naturligvis skal være. Freddy sørger for det sker nu. Han 

registrerer sig selv som ansvarlig for bigården. 
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Ad 6.: Opfølgning på den praktiske undervisning af de nye kursister er nu godt i gang 

i skolebigården. Den af Palle omdelte holdfordeling udstrækkes nu til resten af 

sommeren. Indtil videre er vi mange mere eller mindre erfarne der bidrager i 

undervisningen. Vi bliver er nok nødt til at lave en vagtplan, hvor vi kan skrive os på. 

Især når feriesæsonen starter. Freddy og Tove er indtil videre de faste undervisere. 

Underviserne skal nok huske, at spørge om hvor mange der kommer næste gang, for 

at sikre at kursisterne føler er vist ansvar for at komme og i øvrigt fastholde 

tilhørsforholdet til klubben. 

Der vil også være undervisning d. 21. maj Kristi himmelfartsdag. 

Ad 7.: Dronekursus afholdes nu ved skolebigården på Mariehøjcentret startende 

først kommende mandag. Der er 4 stk. kursister. Bent bør skrive på hjemmesiden, at 

der afholdes dronning avl kursus i RudeBi og at kursus er fuldtegnet, så vores 

medlemmer kan se at der vil være mulighed for at blive videreuddannet senere.  

Ad 8.: Bent noterer på hjemmesiden alle vores aktiviteter frem til og med 

september, så vores medlemmer har styr på, hvad der foregår og hvornår de 

forventes at skulle møde.  

Vi må nok se, om vi ikke kan få lidt gang i anden kommunikation som Facebook, 

Instagram og lignende, så vi holder alle vores medlemmer opdaterede om, hvad der 

sker i Rude Bi. 

Ad 9.:  Vi glemte at aftale nyt bestyrelsesmøde d. 11-6-2020 kl. 17.00. Mit forslag 

Ok?  

Inden da skulle jeg gerne have lavet en skitse til skuret, vi kan drøfte. 

 


