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Rudersdal Biavlerforening 

Referat bestyrelsesmøde 6, 2020  

på Mariehøjcentret 

8 april 2021 kl. 17.00-17.45 

Deltagere: Tove, Ida, Freddy (delvis), Palle, Hans(fraværende) og Eyvin(fraværende), 

Bent, Ole ref. 

Referat:  

1. Kommentarer til sidste referat:  Ingen 

 

2. Hjemmesiden status Bent: Venter på vagtliste fra Palle til de kommende 
møder i skolebigården 

 

3. Opfølgning på undervisning 

• 8. april praktisk arbejde i skolebigården fortsætter. Der er 5 aktive stader 

med bier og vi behøver ikke dele op i 2 hold. Palle deler alle de nye op i 5 

hold som tilser hvert deres stade så de bliver 2 til 3 nye på hvert stadehold. 

Samtidig laver vi en vagtliste blandt os i bestyrelsen bortset fra Ida der så 

er en del af det undervisningshold fra sidste år der fungerer som hjælpere. 

Bent lægger op på hjemmesiden hvem i bestyrelsen der har vagten den 

pågældende torsdag, men både Tove og Freddy vil sikkert også være der en 

del af tiden 

4. Hvordan aktiverer vi dem fra sidste år så de kan bidrage indtil videre har Mads 
meldt ind i alt er der inkl. Ida 4 som så kommer og hjælper med 
undervisningen. 

 

5. Køb af FlowHive stadet  

• Freddy er ved at gøre klart til at sætte bier ind. 

• Eyvind vil tjekke om vi har en fornuftig forsikringsdækning. 

• Palle har en loddekolbe så Ida kan skrive på alle dele af stadet ”Rude Bi” 
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6. 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. 

 

7. Dronning kursus opfølgning Hvor mange er tilmeldt? Palle har sendt 
deltagerliste til Freddy med kopi til bestyrelsen 

 

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

 

9. Børneattester Eyvind har styr på det. Alle dem fra sidste år som underviser 
skal også have børneattest. Palle sender liste så Eyvind kan få dem registreret 

 

10.  Afhentning af voks? Palle tager til Heino i Tappernøje, hvis nogen skal have 
noget med. 

 

11.  Eventuelt: intet 

 

12. Næste møde: 20 maj kl. 17 på Mariehøj Centret 

 


