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Rudersdal Biavlerforening
Dagsorden bestyrelsesmøde 7, 2020 stadig under Corona
Kulturcenter Mariehøj, frivillig centret nu indenfor!
30 september, 2020 kl. 17.00-18.48
Deltagere: Tove, Freddy, Palle, Ole, Hans og Eyvin, Bent, Thomas
Dagsorden:
1. Kommentarer til sidste referat
2. Hjemmesiden status Bent
3. Planlægning af kommende arrangementer Kan vi det?
4. Skur nu ser vi om jeg når at få noget med
5. Lave aftale med Bi-butikken om rabat Har ikke nået det endnu!
6. Opfølgning på undervisningen af kursister i skole-bi-gården Tove/Freddy status?
Hvor mange har hidtil meldt sig til vores begynderkursus. Hvordan håndterer vi 2
niveauer i undervisningen: Nye og noget erfarne?
7. Særlige tema aftener for alle om sygdomsbekæmpelse og andet lignende.
Hvornår og kan vi det?
8. Dronning kursus opfølgning Freddy status?
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 vi har
endnu ikke svaret, men på grund af Corona er det vel heller ikke relevant?
12. Eventuelt
13. Næste møde
Ad 1.: Ingen kommentarer
Ad 2.: Længere dialog om hjemmesiden: Der er nu mulighed for at integrere
hjemmesiden med en medlemsliste. Dog som Freddy rigtigt påpegede at den kun
skulle være tilgængelig for den del af bestyrelsen der havde behov for det. Jævnfør
gældende GDPR-regler. Foreløbig er det vedtaget Palle sammen med Bent med
hjælp fra Eyvins oversigt får listen på plads. Palle er hovedansvarlig for listen
Ad 3.: Der var enighed om at alle indendørs fælles aktiviteter nu er udskudt indtil
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videre på grund af det brev vi har fået fra kommunen om Covid 19 situationen.
Bent noterer det på hjemmesiden. Følgende kommende udendørs arrangementer er
foreløbigt aftalt. Torsdag d. 1-10 og torsdag d. 14 samt den 5. december.
Ad 4.: Den mere færdige planskitse og skruefundament brochure gik rundt. Der var
spørgsmål til om det var hensigtsmæssigt med et vindue af hensyn til hærværk og
indbrud. Da der var enighed om at de ville være rart med vindue så man kunne kigge
ud, bliver det nok med mulighed for at skodde for, så risikoen minimeres. Der blev
også drøftet finansiering og om vi selv skulle bygge, men der var tilslutning til at vi
tog det efter vi havde fået byggetilladelse.
Ad 5.: Aftale med Bi-butikken Formanden finder snart tid til det
Ad 6.: Opfølgning på undervisningen. Freddy står gerne fortsat for det men vil ikke
fremover være aktiv selv. Der satses på at de nye kursister primært er undervisere
som en art opfølgning på dette års kursus. Der blev nedsat et udvalg bestående af
Freddy, Tove og Hans der vil komme med et oplæg til næste bestyrelsesmøde på
hvordan det kunne gøres næste år. Der var nogen snak om vi måske ikke behøver
helt så mange stader af hensyn til undervisningen. På den anden side er det et af
vore helt store indtægtskilder.
Ad 7.: Aftener om særlig sygdomsbekæmpelse. Kan ikke lade sig gøre pt. Freddy
foreslog vi benytter os af et link til interaktiv biavls sygdomsbekæmpelse. Freddy
sender til Bent som kan lægge det ind på hjemmesiden
Ad 8.: Dronningekursus som Freddy gerne gentager og foreslår kurset starter
tidligere så vi hurtigt kan erstatte dem der forsvinder. Men også her bliver det
kursisterne der bliver de aktive.
Ad 9.: FlowHive underklub var der meget delte meninger om ville være en god idé.
Det endte dog med at hvis der var nogen af de nye der havde lyst til at stå for det og
samtidig være en del af bestyrelsen skal vi prøve det
Ad 10.: Er tidligere behandlet under punkt 2.
Ad 11.: Eventuelt:
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a) voksklub hvordan med det. Palle vil sende papiret ud til alle medlemmer for ny
underskrift for at sikre at vi fortsat holder voksen ren. OVJ sender formularen til
Palle. (vedlagt dette referat)
b) Mobile Pay systemet er meget dyrt. Eyvin vil igen se om der er alternativer. På
den anden side er vi meget afhængige af at det er let og fungerer
c) Børneattest. Kommunen forlanger at alle bestyrelsesmedlemmer og undervisere
i kommunens foreninger har udfyldt børneattest. Eyvin ser om ikke han kan
sende den ud igen så den kan blive fornyet.

Ad 13.: Næste bestyrelsesmøde 5. november kl. 17.00
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