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Rudersdal Biavlerforening 

Referat bestyrelsesmøde 7-2021  

på Mariehøjcentret 

20 maj 2021 kl. 17.00-17.45 

Deltagere: Tove, Ida(meldt fra), Freddy, Palle, Hans, Eyvin, Bent, Ole ref. 

Referat:  

1. Kommentarer til sidste referat:  Ingen 

 

2. Hjemmesiden status Bent: vagtliste forlænges af Palle og sendes til hele 
bestyrelsen og Bent lægger den ind. PS jeg holder ferie ugerne ugerne 30-31-32) Nye 
datoer for arrangementer lægges ind. Palle må sørge for erindring om 
arrangementet en uge før samt hvor mange der vil deltage. 

 

3. Opfølgning på undervisning 

Der var almindelig enighed om at det fungerer rigtigt godt. Især fremhæves 

følgende: 

• At dem fra sidste års kursus og med deres høstede erfaring i praksis 

fungerede rigtigt godt som undervisere med os mere erfarne som 

bagstoppere 

• Tillige at hvert hold har ansvaret for hvert sit stade fra gang til gang 

• At der også er ved at være go gang i Flow Hive stadet, som flere har stor 

interesse i og hvor vi er ved at få erfaring. Der var dog enighed om, at vi 

bør få lidt dialog i gang med Peter Sjøgren som er bigårdsmester i 

Hørsholm som også har 2 FlowHive til skolebrug. 

 

4. FlowHive stadet:  

• Se kommentarer ovenfor og kontakt til Peter Sjøgren. Måske kunne vi 

invitere ham ned en aften efter undervisning. Vi foreslår Ida tager denne 

kontakt også om gode fif m.m..  

• Peter Sjøgren kan nås på: peter@sjoegren.dk 
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5. Sygdomsbekæmpelse: Mødet afholdes på Mariehøjcentret d. 17. juni i 
forlængelse af en almindelig biaften. Vi skal huske at reservere et lokale og 
fremviser m.m. Hans Reserverer. Freddy Tager sig af undervisningen.  

Han kommer også med de nye regler vedr. mærkning af vores honning glas.  

Det skal også skrives ind på hjemmesiden. Det gælder også os andres glas 

 

6. Dronning kursus: Er i fuld gang. Alle har lært en masse indtil videre også at 
dronninger kan være sårbare vi fik desværre slået en af vors mærkede 
dronninger ihjel. Så nu er det endnu vigtigere at vi får lavet nye. Det viste sig 
ved gennemgangen af staderne at vi havde været ganske effektive til at lægge 
larver op i ”kobberne” så der er nu god gang i dronning produktionen. 

 

7. Status på opdateret medlemsliste Palle/Eyvind. Eyvind sammen med Palle vil 
straks forsøge at få styr på medlemslisten. Kunne dog allerede oplyse at en del 
er faldet fra fordi de formodentlig ikke længere er aktive.  

 

8. Palle opdaterer som nævnt Hvem der har ansvaret for at afholde 
undervisningen. Mas oplyste at han vil deltage i alle torsdage fra nu og indtil 
d. 8-7-21 

 

9. Børneattester Eyvind har styr på det. Alle dem fra sidste år som underviser 
skal også have børneattest.  

Eyvind fik ny liste bestående af: Ulla Knudsen, Mads Christensen og Andrea 
Viking 

 

10.  Indkøb hos Heino m.m.: Ole kører derned: 200 stk. glas, plastik kopper, Virkon 
S, Gule bure til vores yngelstader, 5 stk. 12 x 10 stader og hvid mærkning til 
mærkning af dronninger.  

Derudover indkøber Ole også skruer og en mindre 12 v skruemaskine til at 
samle kasser m.m.. 

 

11. Samarbejde med andre klubber f.eks. Hørsholm: Nåede ikke at blive drøftet 

12. Diverse arrangementer:  

• ”Sommer kom sammen” med grillpølser m.m. 1 juli kl. 19.00,  

• Afslutningsfest 21-8-21 kl. 13.00,  
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• Slyngning: 1. gang 26 juni kl. 9-17 anden gang d. 28 august  9 til 17 

 

13.  Eventuelt:  

 

 

14. Næste møde:       1-7-21, kl. 17 på Mariehøj Centret 

 


