Rudersdal Biavlerforening, Rude Bi

18-1-2021, ovj

Rudersdal Biavlerforening
Bestyrelsesmøde referat 1, 2021 stadig under Corona
På Zoom for første gang
14. januar 2021 kl. 17.00-18.00
Deltagere: Freddy, Palle, Hans og Eyvin, Bent, Ole ref. Tove havde meldt fra fordi det
var på Zoom
Dagsorden:
1. Kommentarer til sidste referat
2. Hjemmesiden status Bent
3. Generalforsamling torsdag d. 11. februar 2021 kl. 19.00, hvad gør vi.
Afholdelse på teams?
•
•
•
•
•
•

Forhøjelse af lokalmedlemskab
Ny underudvalg / gruppe flowhive
Aktivering af dette års kursister i ny undervisning
Afholdelse af honningsmagning
??
Ekstern foredragsholder hvem og om hvad??

4. Skur: Jeg regner med at have noget med.
5. Status på aftaler om rabat og indlevering hos Heino og Bibutikken
6. Opfølgning på undervisningen af kursister fra udvalg: Tove/Freddy/Hans
7. Hvordan håndterer vi 2 niveauer i undervisningen: Nye og noget erfarne?
8. Sygdomsbekæmpelse lægge møde fast?
9. Dronning kursus opfølgning Hvor mange er tilmeldt
10.Status på opdateret medlemsliste og mail Palle: Liste er sendt ud. Vedlagt igen
kommentarer?
11.Medlemsliste nyt?
12.Børneattester?
13.Voksklub?
14.Afhentning af voks?
15. Eventuelt
16.Næste møde
Det lykkedes til formentlig alles overraskelse, at få alle på Zoom og få en god
dialog trods lidt startvanskeligheder.
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Referat:
Ad 1.: Kommentarer til sidste referat, ingen
Ad 2.: Hjemmesiden status Bent Siden skal opdateres med:
o Generalforsamling via Zoom
o Biskole markeres i kalender fra uge 9 (m forbehold)
o Vintereftersyn Bigården dato
o Artikel ”Biavl” nr. 12 side 394 om Vintertab
o Voksklubregler og formular
o Opdater materiel-udlåns-fil på hjemmesiden

Ad 3.: Generalforsamling torsdag d. 11. februar 2021 kl. 19.00, hvad gør vi? I første
omgang var der enighed om at udskyde uden et fast tidspunkt. Efter succesfuld
afholdelse af bestyrelsesmødet på ZOOM fik vi lidt blod på tanden og tænker at det
også godt kunne foregå på ZOOM og derfor fastholde tidspunktet. Det ser ud til at
der er enighed om at afholde GF over ZOOM.
Ad 4.: Skur har formanden endnu ikke fået gjort de sidste tegninger færdige, men
han(jeg) lover det sker snart så vi kan få dem sendt ind til kommunen.
Ad 5.: Status på aftaler om rabat og indlevering hos Heino og Bibutikken. Aftalen er
på plads med Bibutikken og også lagt ind på hjemmesiden. Nu mangler vi bare det
samme fra Heino Bihuset i Tappernøje. Han har lovet at komme tilbage snart.
Ad 6.: Opfølgning på undervisningen af kursister fra udvalg: Tove/Freddy/Hans. Hans
er i fuld gang og skulle være klar med en introduktion indendørs. Så må vi se
hvordan det går i Zoom. Her blev også drøftet hvordan den udendørs introduktion
skal foregå med bistand fra sidste års kursister. Det blev også drøftet hvor mange
vi kan tage ind. Vi blev enige om at vi kunne håndtere de 12 der indtil videre er
tilmeldt, men ikke flere.
Information sendes til nye medlemmer og kursister om forventede kursusdage mm.
Så vi sikrer os, at de ikke søger til andre klubber. Hvem rundsender sender - Palle?
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Ad 7.: Hvordan håndterer vi 2 niveauer i undervisningen: Nye og noget erfarne? Det
blev der ikke noget entydigt svar på. En del af det bliver at dem fra sidste år skal
undervise de nye overvåget af et par af os ældre. Men derud over er det ikke helt
klart
Ad 8.: Sygdomsbekæmpelse lægge møde fast? Freddy kommer med et tidspunkt.
Under dette punkt blev det aftalt at vi på hjemmesiden henviste til det seneste nr. af
tidsskrift for biavl. Freddy oplyste at han havde været med i udredningen bag dette
arbejde og ville gerne supplere en aften med hans viden om emnet
Ad 9.: Dronning kursus opfølgning Hvor mange er tilmeldt: Datoer er fastlagt og er i
kalenderen. Der er ikke helt klarhed over hvor mange tilmeldte: 5 indtil videre. Men
der var stadig ledige pladser. Meld ind til Palle.
Ad 10.: Status på opdateret medlemsliste og mail. Palle: Liste er sendt ud. Vedlagt
igen kommentarer. Eyvind og Palle tjekker lige en gang mere.
Ad 11.: Medlemsliste nyt? Er besvaret skulle nok have være liste over tilmeldte og
der var som tidligere skrevet 12
Ad 12.: Børneattester? Alle de ”nye” undervisere skal have børneattester, jævnfør
kommunens faste politik på dette område. Eyvind vil tage sig af det.
Ad 13.: Vi aftalte at det skal være en fast del af introduktionen i biavl. Det var
desværre kun overfladisk nævnt sidste år. Vi skal sørge for at de medlemmer der
ønsker at indgå i vokspuljen, skriver under på aftalen. Palle(tror jeg!) ville godt tage
sig af det. Jeg sender formularen til ham. Den skal naturligvis rettes til som Tove
skriver.
Ad 14.: Afhentning af voks. Palle har sendt ud om bestilling af voks nu er åben. Vi
overvejer om der skal være fælles afhentning. Nu ser vi hvordan behovet bliver.
Ad 15.: Eventuelt: Freddy orienterede om de nye regler for bigårdsregistrering som
er kommet fra EU, samt hvorfor det nu kommer derfra. Det bliver et mere enkelt
system som alle kan tilgå, tror han
Side 3
https://www.rudebi.dk

Rudersdal Biavlerforening, Rude Bi

18-1-2021, ovj

Ad 16.: Nyt bestyrelsesmøde til d. 4. februar 2021 kl. 17.30 på ZOOM,
Meld lige tilbage om tidspunktet passer jer
Generalforsamling indkaldes til den 11. februar 2021 kl. 18. Vi skal lige sikre os at
regnskab er færdigt og revideret til dette møde, hvor diverse emner og forslag til
generalforsamling /kontingent mm skal drøftes.
OVJ kommer med forslag til indkaldelse til GF så Palle kan sende ud.
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