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Rudersdal Biavlerforening 

Dagsorden bestyrelsesmøde 8, 2020 stadig under Corona 

Kulturcenter Mariehøj, frivillig centret nu indenfor! 

5. november, 2020 kl. 17.00-18.50 

Deltagere: Tove, Freddy, Palle, Ole ref., Hans og Eyvin, Bent 

Dagsorden:  

1. Kommentarer til sidste referat  

2. Hjemmesiden status Bent og Palle medlemsliste mm 

3. Planlægning af kommende arrangementer Kan vi det? 

4. Skur: Nu ser vi om jeg når at få noget mere med 

5. Lave aftale med Bi-butikken om rabat: Vedlagt oplæg! 

6. Opfølgning på undervisningen af kursister fra udvalg: Tove/Freddy/Hans  

Hvordan håndterer vi 2 niveauer i undervisningen: Nye og noget erfarne? 

7. Sygdomsbekæmpelse nyt?  

8. Dronning kursus opfølgning Freddy status? 

9. Forslag til særlig underafdeling af klubben med Flow Hive brugere har vi en der 
kan stå for det? 

10. Status på opdateret medlemsliste og mail Palle: Liste er sendt ud. Vedlagt igen 
kommentarer? 

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  

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. 

13. Næste møde og generalforsamling 
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Ad 1.: Ingen tilføjelse/rettelser 

Ad 2.: Palles medlemsliste tjekkes af Eyvind som sammenholder den med DBFs. Bent 

oplyser at det er lykkedes at finde en måde at integrere medlemslisten med vores 

server til hjemmesiden så kun de indviede har adgang så vi overholder GDPR 

reglerne  

Ad 3.: Enighed om at vi ikke kan afholde indendørs arrangementer bortset fra 

bestyrelsesmøder. Næste udendørs møde er oxalsyre drypning af vores bier i 

skolebigården 5. december kl. 11.00. Palle sørger for ny blanding. 

Ad 4.: Intet nyt om vores nye hus, (skur), formand har stadig for travlt, men skal nok 

få det prioriteret. 

Ad 5.: Tilbuddet fra Max Bibutikken blev godkendt og lægges på hjemmesiden, når vi 

har fået et kodeord. OVJ tager fat i Max og meddeler Ok. OVJ skal også have fat i 

Heino for at få en aftale på plads med ham for 2021 

Ad 6.: 1. Længere dialog. Hans kommer med en overordnet struktur og Bent og Palle 

hjælper både med Power Point og materiale fra DBF.  

Ad 6.: 2. Vi holder fast i at sidste års kursister må/skal motiveres medvirke til at 

uddanne vores nye kursister. Det er en del af deres uddannelse(håber det vil lykkes 

at motivere dem) 

Ad 7.:  Sygdomsbekæmpelse aften møde dog først i marts. Tillige lægger vi link til 

DBFs sygdomshjemmeside på vores. Freddy guider Bent 

Ad 8.: Dronningekursus startes tidligere end sidste år.  Opstart er helt vejrafhængigt. 

En del snak om vi skulle sørge for dronning og familier til vores nye medlemmer. 

Enighed om at dette ikke duede da de derved kommer for sent i gang. Nye bifamilier 

er jo typisk fra året før. 

Ad 9.: Det er en generalforsamlingsbeslutning. Bliver punkt på denne. Dels om et 

ekstra bestyrelsesmedlem dedikeret til FlowHive og evt. oprettelse af underudvalg 

til særlig varetagelse af deres interesser. 

Ad 10.: Er nævnt tidligere under punkt 2 
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Ad 11.: Udskudt til næste år. Så må vi se om vi har resurser til at byde ind med. 

Ad12.: Eventuelt 

a) Voksklub: Vi følger ikke op i forhold til de gamle medlemmer, men sørger for 

det indgår i undervisningen. OVJ tager det op med Hørsholm ved lejlighed. 

b) Mobile pay systemet er indtil videre den eneste mulighed for os 

c) Børneattest skal udfyldes for alle vores kursister fra sidste år, hvis de skal 

undervise de nye. Eyvind vil igen prøve at finde ud af hvordan digitalt. 

d) Det blev bragt i forslag, at dem der ikke var medlem af DBF og ikke ønskede at 

være det skulle betale ekstra i vores lokale klub. Forslag til kontingent for 

disse 200 kr. eller 300 kr. fordi de via klubben stort set fik alle DBFs fordele 

uden at betale for det. Lægges op til beslutning på generalforsamlingen 

e) Freddy foreslog at der med det vejr vi har nu, ikke har nogen bier der går i 

vinterklynge. Bierne flyver stadig ud. Der bliver derfor et øget behov for ekstra 

fodring i februar. 

f) Freddy slog også et slag for, at vi får meldt vores private stader ind i det 

centrale bigårdsregister og at de nye får dette via undervisningen. 

 

Ad 13.: Næste møde 14. januar kl. 17.00 

Generalforsamling torsdag d. 11. februar 2021 kl. 19.00 

Programoplæg GF ud over standartdagsorden:  

1. Forhøjelse af lokalmedlemskab 

2. Ny underudvalg / gruppe flowhive 

3. Aktivering af dette års kursister i ny undervisning 

4. Afholdelse af honningsmagning 

5. ?? 

6. Ekstern foredragsholder hvem og om hvad?? 

 


