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Rudersdal Biavlerforening 

Dagsorden bestyrelsesmøde 6, 2020 stadig under Corona 

Kulturcenter Mariehøj, frivillig centret nu indenfor! 

20 august, 2020 kl. 17.00-18.00 

Deltagere: Tove, Freddy, Palle, Ole, Hans og Eyvin, Bent havde meldt fra 

Dagsorden:  

1. Kommentarer til sidste referat  

2. Hjemmesiden status Bent  

3. Planlægning af kommende arrangementer  

4. Skur er desværre ikke kommet videre:  

Formanden har haft for travlt, men satser på at komme med en mere færdig skitse 
snart 

5. Lave aftale med Bi-butikken om rabat 

6. Opfølgning på undervisningen af kursister i skole-bi-gården Tove/Freddy nyt? 

7. Freddy foreslår særlige tema aftener for alle om sygdomsbekæmpelse m.m. 

8. Dronning kursus opfølgning Freddy nyt? 

9. Forslag til særlig underafdeling af klubben med Flow Hive brugere 

10. Status på opdateret medlemsliste og mail Palle  

11. Fællesarrangement for de 3 Nordsjællandske klubber se mail vedlagt 

12. Eventuelt  

13. Næste møde  
 

Referat: 

Ad 1.: Ingen kommentarer (fint referat!) 

Ad 2.: Bent meddelte fra sin ferie at alle møder m.m. er blevet lagt ind så siden 
skulle være ajour 

Ad 3.:  

1. Salat fest/sæsonafslutningsfest d. 5. september kl. 15, Tove kommer med Salat, 

Ole kommer med Pølser mm, Palle kommer med drikkevarer og sender 

indbydelse ud. 
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2. Kræmerplader på foreningens bistader bliver 1. oktober kl. 17.00 

3. Honningsmagning og rengøring af stader m.m. 10 oktober fra kl. 13.00 

4. Oxalsyre drypning 5 december kl. 11.00 

Husk anden slyngning af skolebigårdens tavler, hvor Tove har reserveret køkkenet til 
d. 22-23 august begge dage fra kl. 9.00 til 15.00.  

Ad 4.: Ingen yderligere kommentarer 

Ad 5.: Ole tager kontakt til Bibutikken v. Max Guldkjær for at lave en rabat aftale 

både for foreningen og medlemmerne 

Ad 6.: Opfølgning på den praktiske undervisning af de nye kursister. Det er indtil 

videre Freddys opfattelse at vi ikke skal have flere stader fordi vi ofte ikke når at 

komme alle igennem fordi de nye har haft så mange spørgsmål. Han ser også gerne 

at han kan frigøres for det fysiske arbejde og i stedet lade de ny udføre arbejdet. 

Alle erfaringer og ideer samles sammen til et særligt tema bestyrelsesmøde før jul. 

Ad 7.: Der vil blive lavet et møde i løbet af vinteren om sygdomme m.m. hvor Freddy 

vil undervise 

Ad 8.: Dronekursus status. Ingen tvivl om at dette må gentages til næste år. Stor 

interesse. 

Ad 9.: Der var enighed om at lave en underafdeling med Flow Hive brugere med en 

derfra i bestyrelsen. Vi prøver at høre om interessen blandt disse. 

Ad 10.: En del dialog om hvordan medlemslisten skal udformes og hvordan den skal 

være tilgængelig for os andre uden at overtræde GDPR reglerne. Eyvind byder ind og 

prøver sammen med Palle at få styr på det. 

Ad 11.: Fællesmødet med de 2 andre nordsjællandske foreninger som sidste år var 

på Aborretet i Hørsholm med bl.a. Sjøgren som taler. Vi er blevet spurgt om vi vil stå 

for det i år. Flere emner var oppe. Bl.a. blev Flow Hive nævnt som et emne også 

Vintertabs undersøgelsen fra Danmarks Biavlerforening kunne være interessant at 

høre om. Det kunne holdes på Mariehøjcentret eller havde Ole Mikael sagt at vi 

sikkert kunne låne Aboretets fine lokaler igen. Hvis vi skal stå for det skal det laves 

en lille gruppe fra bestyrelsen der kunne være arrangør. Jeg gør det ikke allene 
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Ad 12.: Freddy oplyste at der næste onsdag var besøg af en skoleklasse. Tove og OVJ 

deltager i Generalforsamling i Mariehøjcentret den kommende torsdag kl. 19.00 

Ad 13.: Nyt bestyrelsesmøde netop aftalt til torsdag d. 1. Oktober kl. 17.00. i på 

Mariehøjcentret kan jeg ikke alligevel. Kunne det undtagelsesvist blive d. 30 

september i stedet? Samme tid? 

 


