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Rudersdal Biavlerforening
Referat bestyrelsesmøde 4, 2021 på ZOOM
Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 17.30-18.20
Deltagere: Ida, Tove (deltager ikke), Freddy, Palle, Hans og Eyvin, Bent, Ole ref.
Dagsorden/referat:
1. Kommentarer til sidste referat:
• Forhøjelse af kontingent lokalmedlemskab Eyvin sender ud nu med de nye
satser
• Aktivering af dette års kursister i ny undervisning: Dette tages op i
forbindelse med opstart af udendørs aktiviteter. Skulle de ikke deltage i
disse 3 første ZOOM møder også? Det blev der ikke noget entydigt svar på.
Men jeg synes de skal inviteres med samtidig med vi inviterer de nye. Så må
vi se, hvor mange der deltager.
2. Skur: stadig nogen pres på. Intet nyt. Ovj kommer tilbage med færdige
tegninger snarest
3. Hjemmesiden status: Bent orienterede om, at der kun manglede ganske lidt
for at være helt opdateret. Blandt andet manglede han at få lavet link til vores
begynderkursus og samtidig oplyse, at det desværre er fuldtegnet.
4. Status på aftaler om rabat og indlevering hos Heino og Bibutikken: Er nu på
plads og det lægges ind på hjemmesiden. Palle må skrive ud om kodeord som
er Rudebi hos Heino når man bestiller på nettet. Når man handler dernede, så
er det normalt nok at sige man er herfra. Husk dog at det kun er indenfor de
perioder der er aftalt rabat for os.
5. 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. Den koster ca. 400 kr men kan også lånes på biblioteket.
Palle skriver vi ud til dem alle samtidig med Ole indkalder til ZOOM møde.
Hans beder så om at alle får læst et afsnit i Ejgil Holms bog til hvert af de
følgende ZOOM møder samtidig med at de får set de af Ida foreslåede
YouTube videoer fra DBF der er relevante at få set til hvert afsnit.
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Hans vil så besvare spørgsmål og forhåbentlig få en dialog igang og OVJ
sørger for at facilitere disse Zoom møder og byder velkommen m.m.
Se mødeplanen nedenfor.
6. Sygdomsbekæmpelse noget nyt? Intet nyt
7. Medlemsliste nyt: Palle laver som nævnt et udtræk med de nye kursister og
også dem fra sidste år som bliver inviteret med så OVJ kan invitere alle via
Zoom
8. Børneattester: Eyvind er i fuld gang bl.a. med Ida
9. Voksklub: Hvem der er medlem af voksklubben står i medlemslisten. Jeg
vedlægger listen her til bestyrelsen. Jeg svarer Ole Michael at vi heller ikke har
nogen indvendinger til brugen af disse stiks samt at vi vil høre om der er nogen
procedure for at vi følger op overfor voksklubbens medlemmer om de husker
at følge reglerne. Tillige bed ham om at bytte hans ud til mig i bestyrelsen.
10.Eventuelt En del snak om evt. at købe flow hive til brug i skolebigården. Der
var enighed om at Palles brev til de nye også skulle indeholde spørgsmål til om
de havde nogen ide om hvilken stadetype de havde i tankerne.
11.Næste møde: Onsdag d. 10. marts kl. 17.30 på Zoom
Mødeplan undervisning:
• 4. marts – Velkomst af Ole og kort præsentation af os og deltagere og dialog
via zoom (Hans, Ida, m.fl.) Vi mødes 15 min før og tester
• 11. marts teori og dialog via zoom af dagens kapitel samt videoer
• 18. marts teori og dialog via zoom af dagens kapitel samt videoer
• 25. marts teori og klargøring af tavler udendørs (også dem fra sidste år)
• 1. april første eftersyn i bigården samt rengøring (også dem der ikke er
nybegyndere)
• 8. april praktisk arbejde i skolebigården fortsætter. Formodentlig i
begyndelsen opdelt i 2 hold af hensyn til Corona
Alt naturligvis med forbehold for coronaændringer
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