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Rudersdal Biavlerforening 

Referat af bestyrelsesmøde 3, 2021 på ZOOM 

Torsdag d. 18. februar 2021 kl. 17.30-18.15 

Deltagere: Ida, Tove (deltog ikke), Freddy, Palle, Hans og Eyvin, Bent, Ole ref. 

Dagsorden/referat:  

1. Kommentarer til sidste referat: ingen! 

2. Generalforsamling i sidste uge konsekvenser og kommentarer 

• Godkendelse af referat Der var ingen kommentarer til referatet det lægges 

nu på hjemmesiden 

• Forhøjelse af kontingent lokalmedlemskab Eyvin begynder nu at opkræve 

efter det nye kontingent 

• Velkommen til Ida som repræsentant for Flowhive brugere Ida deltager nu 

i alle fremtidige bestyrelsesmøder 

• Aktivering af dette års kursister i ny undervisning hvordan kommer vi 

videre: Dette tages op i forbindelse med opstart af udendørs aktiviteter. 

Skulle de ikke deltage i disse 3 første ZOOM møder også? 

3. Skur: Ja så er der nogen pres på. Intet nyt. Ovj kommer snart tilbage med 
færdige tegninger 

 

4. Hjemmesiden status: Bent følger op og retter til vedr. opstart af introduktion 
til biavl samt får lavet link til vores kursus med besked om at det er fuldtegnet. 

 

5. Status på aftaler om rabat og indlevering hos Heino og Bibutikken: Heino har 
foreslået disse som jeg bare siger ja til Bent lægger ind på hjemmesiden: 
Indkøb / bestilling fra 29 marts til 5. April, Levering / afhentning Fredag 9. 
April, Indkøb / bestilling 8 maj til 16 maj, Levering / afhentning Fredag 21 Maj 

Til det sene indkøb har jeg to muligheder, Indkøb / Bestiling 24 til  31 Juli, 

Levering / afhentning fredag 6 August. Eller: Indkøb / Bestilling 7 til 15 August, 

Levering / afhentning 20 August Jeg siger ja til den seneste 

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

Der var enighed om at alle nye kursister skal anskaffe sig Eigil Holms bog om 
bier. Det skriver vi ud til dem alle samtidig med vi indkalder til ZOOM møde. 
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Hans beder så om at alle får læst et afsnit til hvert af de følgende ZOOM 
møder samtidig med at både Ida og Bent får kigget på hvilke You Tube videoer 
fra DBF der er relevante at få set. Hans vil så besvare spørgsmål og OVJ sørger 
for at facilitere disse Zoom møder og byder velkommen m.m., Talte 
efterfølgende med Palle som laver særskilt liste over de nye kursister. Palle 
skriver til dem om hvornår og hvordan samt om Zoom. OVJ indkalder via 
ZOOM 

7. Sygdomsbekæmpelse noget nyt? Intet nyt 

8. Dronning kursus opfølgning Hvor mange kan vi være. Det er åbenbart en 
meget vigtig del af at være biavler. Freddys kursus er med følgende deltagere: 
Tove, Palle, Ole, Dennis Andersen, Alan Massoud, Hans Løber, Kåre Dahl og 
lise Aagård 

9. Medlemsliste nyt: Palle laver som nævnt et udtræk med de nye kursister 

10. Børneattester: Eyvind sørger for at de nye undervisere også får besked om at 
få lavet en børneattest når vi ved hvem der vil deltage. Ida var det noget for 
dig at tage kontakt til de relevante fra sidste år? 

11. Voksklub: Hvem der er medlem af voksklubben står i medlemslisten. Jeg 
vedlægger listen her til bestyrelsen 

12. Afhentning af voks: Er blevet kontaktet af flere medlemmer. Palle meddeler 
dem der henvender sig om at hvis de henter så må di godt tage med til de 
øvrige og lægge i depotet. 

13.  Eventuelt intet 

14. Næste møde:  onsdag d. 24. februar kl. 17.30 på zoom, dagsorden kun opstart 
af undervisning af nye kursister som sker på følgende datoer 

• Mødeplan:  

• 4. marts - teori via zoom (Hans + +?) 

• 11. marts teori via zoom  

• 18. marts teori via zoom 

• 25. marts teori og klargøring af tavler (så mange som muligt) 1. april første 
eftersyn i bigården samt rengøring (så mange som muligt) 8. april praktisk 
arbejde i skolebigården fortsætter. Formodentlig i begyndelsen opdelt i 2 hold 
af hensyn til Corona 
 
Alt naturligvis med forbehold for coronaændringer  

 

 

 Bilag: medlemsliste 


