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Rudersdal Biavlerforening 

Referat af bestyrelsesmøde 5, 2020  

På Zoom! 

10. marts 2021 kl. 17.00-18.00 

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

Dagsorden:  

1. Kommentarer til sidste referat:  Ingen 

2. Hjemmesiden status Bent  

• Aftalte at vi får lavet henvisning til DBF til vores begynderkursus selv om 

det er fuldtegnet 

• Der manglede info om rabat hos Heino det er 10 % stort set efter samme 

betingelser som vores anden leverandør. Også her begrænset til de 

perioder der er angivet. 

• Tillige en del opdatering af datoer 

3. Hvornår mødes vi for at se til bierne så vores nye kan komme med aftalt til d. 
20. marts. Kl. 13.00 Det oplyser Hans også i morgen til kurset. 

 

4. Opfølgning på 1 undervisningsmodul 

• Hvem deltog ikke af de nye Alle på listen bortset fra Sonja Frankenreiter, 

Ilias Ben Chabane og Malene Weis i alt deltog 12 

• Hvad gik godt at der kom en god dialog op til sidst med mange spørgsmål 

• Hvad kan vi gøre bedre at Hans mere tydeligt får sagt hvad dagens emne er 

og hvad vi skal igennem og indledningsvis får fortalt hvad de næste 2 

kurser omhandler. 

• Betaling af kursus. Palle sender liste til Eyvind der sender opkrævning ud nu 

• Jeg indleder med at byde velkommen igen og bede om at svare den mail 

Palle sendte ud om at give ham deres adresser og telefon nr.  

Fortsat program: 

• 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)  
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• 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 corona ændringer 

5. Hvordan aktiverer vi dem fra sidste år så de kan bidrage til undervisningen: 
Helt nye og dem med noget erfaring fra sidste år? Ida tager fat i nogen af dem 
hun har fat i for at høre om de vil deltage i undervisningen af de nye. Freddy 
sender hans oplæg til Palle og Ida så Palle kan sende ud igen til dem evt. 
tilrettet af Ida hvis hun mener der skal være justeringer 

6. Køb af FlowHive stade til skolebigård? 

Ida kom med forskellige oplæg der varierede fra knapt 6 t kr. til lidt over 7 t kr. 

Der var (næsten) enstemmighed for at købe den dyre model. Ida aftaler 
nærmere med Eyvind hvordan 

7. Sygdomsbekæmpelse lægge møde fast: Det blev aftalt at mødet afholdes på 
Mariehøjcentret d. 17. juni i forlængelse af en almindelig biaften. Vi skal 
huske at reservere et lokale og fremviser m.m. 

8. Dronning kursus opfølgning Hvor mange er tilmeldt? Palle sender deltagerliste 
til Freddy med kopi til bestyrelsen 

9. Status på opdateret medlemsliste Palle/Eyvind: Listen bliver opdateret til 
næste bestyrelsesmøde, når vi har fået styr på alle betalere. 

10. Børneattester, Ida har fået børneattest, så måske Palle også skulle få en 

11. Voksklub debatten kører. Hans orienterede. Peter Sjøgren er bannerfører for 
nogle nye Sticks med oxalsyre som Nordsjællands Bivenner ikke er så 
begejstrede for. Vi blander os ikke i denne debat umiddelbart.  

Hans ønsker i øvrigt at udtræde af bestyrelsen af denne voksklub og foreslår 
at ovj som formand træder ind i stedet. Hans skriver selv til Ole Michael fra 
Hørsholm 

12. Afhentning af voks? Intet 

13.  Eventuelt: kort om en familie der har marker og natur i Birkerød nord for 
Svaneparken som de gerne stillede til rådighed, hvis nogen af vores 
medlemmer manglede et sted at stille stader. 

14. Næste møde: 8 april kl. 17 forhåbentlig på MariehøjCentret 

 


