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Rudersdal Biavlerforening
Bestyrelsesmøde referat 2, 2021 stadig under Corona
På Zoom
4. februar 2021 kl. 17.30-18.30
Deltagere: Palle, Hans, Eyvin, Freddy, Bent, OVJ (ref.)
Primært et punkt på dagsordenen:
1. Kommentarer til sidste referat: Ingen
GF dagsorden:
2. Generalforsamling torsdag d. 11. februar 2021 kl. 19.00. Afholdelse på ikke
teams men Zoom. Kommentarer: Der var nogen diskussion af om vi skulle
aflyse. Men vi blev enige om at gennemføre mod at vi udsendte regnskab og
beretning i god tid inden. Aftalte at vi alle lokker på kl. 1745!

1. Valg af dirigent Bent?Ja Bent tager den
2. Valg af referent OVJ? Nej Palle tager den så retter jeg evt. efter
3. Formanden aflægger beretning Er der kommentarer til min
beretning. Den er som nævnt udsendt. Så jeg spørger ud om der er
nogen der insisterer på at jeg læser den op. Ellers spørger Bent om
den er godkendt. Evt ved afstemning!
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Eyvin spørger ud
om der er spørgsmål og om det skal gennemgås post for post.
5. Fastsættelse af kontingent Er vi enige om de kr. 100 for DBF og 300
for lokale medlemmer. OVJ argumenterer, gerne suppleret af jer
andre. Argumenter er at de får mulighed for at låne udstyr og fuld
support når de har problemer tillige med at de modtager materiale
fra DBF via RudeBi
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6. Behandling af indkomne forslag: Der er kun indkommet de af
bestyrelsen foreslåede emner, det skal vi nok pointere at de er
vores forslag.
a. Aktivering af sidste års kursister som praktiske undervisere af
vores 12 nye kursister Den tager Freddy evt suppleret af andre
b. Ny undergruppe i RudeBi for FlowHive brugere og samtidigt
indvælge en fra denne gruppe som repræsentant i bestyrelsen.
Den siger jeg noget om idet jeg samtidigt siger at han kun er
observatør i bestyrelsen og hvis det bliver en succes vil vi ændre
vedtægterne så vi kan være en mere i bestyrelsen
7. Valg af kasserer Eyvind, bestyrelsesmedlem Freddy, 2. suppleanter
Bent. Revisor Bent. Aller villige. Bent kører dette show.
8. (Formand Ole og Bestyrelsesmedlemmer Hans og Palle samt 1.
suppleant Tove ikke på valg i ulige år.)
9. Eventuelt. Freddy vil sige noget om at vi skal se til bierne og sikre de
har foder nok tillige noget om at få set DBF videoen om bidød,
dronning skift og hvornår det bør ske
3. Eventuelt Nogen snak om hvornår vores undervisning starter. Vi holder indtil
videre fast i hvad der står på vores hjemmeside. Altså medio marts afhængig
at Covid 19 situationen
4. Næste møde aftalt til d. 18-2-2021 kl. 1730 igen på Zoom
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