Rudersdal Biavlerforening, Rude Bi

6-7-2021, ovj

Rudersdal Biavlerforening
Referat bestyrelsesmøde 8. d. 1-7-2021
på Mariehøjcentret
kl. 17.00-17.45
Deltagere: Tove, Ida fraværende, Freddy, Palle, Hans, Eyvin fraværende, Bent, Ole
ref.
Referat:
1. Kommentarer til sidste referat: Ingen
2.

Hjemmesiden status Bent: Palle bemærk at der stod i sidste referat at vi skal
sende erindring ud en uge før! Er udsendt med godt resultat.

3. Opfølgning på undervisning
• Der var almindelig enighed om at det stadig fungerer rigtigt godt. Især
fungerer det godt med at en gruppe har ansvaret for et stade.
• hvor mange nye deltog i slyngningen: 10-12 folk kom og gik
• Hvordan med pasningen: Godt, stor ros til kursisterne nok et lidt sværere år
end det plejer
• Flow Hive stadet: Også det fungerer rigtigt godt med stor
erfaringsudveksling mellem deltagerne.
• Dialog i gang med Peter Sjøgren som er bigårdsmester i Hørsholm. Er ikke
fulgt op. Aftalte med Ida at jeg(ovj) tager dialogen op efter sommerferien
med Peter og får aftalt et møde hos os eller hos ham i Hørsholm
• Peter Sjøgren kan nås på: peter@sjoegren.dk

4. Sygdomsbekæmpelse tidspunkt 28-10-21 kl. 18.00 Freddy Tager sig af undervisningen. Hans
bestiller lokale
Han kommer også med de nye regler vedr. mærkning af vores honning glas.
Det skal også skrives ind på hjemmesiden.
5. Smage dag og rengøring i rum og stader: 11-11-21 kl. 17.00. starter med rengøring (og smagning kl.
19.00)
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6. Kræmer plader lørdag d. 9. oktober kl. 11.00
7. Oxalsyre drypning lørdag d. 8. januar 2022 kl. 11.00. Hvem laver ny blanding? Hans? Palle?
8. Dronning kursus: evaluering, gentagelse ikke aftalt endnu!

9. Status på opdateret medlemsliste Palle/Eyvind. Har styr på medlemslisten ca. 50 aktive medlemmer
10. Palle opdaterer liste over hvem der har ansvaret for de enkelte torsdage til og med oktober og
sender ud og vist på hjemmesiden (PS! OVJ har ferie i ugerne 30-32-32)
11. Børneattester Eyvind har styr på det. Alle dem fra sidste år som underviser skal også have
børneattest.
12. Eyvind, status: afventer til næste bestyrelsesmøde
13. Indkøb hos Heino m.m.:
Flere glas 300, 10 stk. flydende Apifonda, Kræmer plader til 8 stader, Ny kugle til stor slynge(køber
2 stk.)
14. Andet: nej
15. Samarbejde med andre klubber f.eks. Hørsholm: Nåede ikke at blive drøftet
Har vi resurser til det?
16. Diverse arrangementer:
”Sommer kom sammen” med grillpølser m.m. 1 juli kl. 19.00 var en stor succes
Afslutningsfest 21-8-21 kl. 13.00 det sædvanlige program.
Slyngning: anden gang d. 28. august 9 til 17
Se i øvrigt punkt 4 til 7
17. Eventuelt: intet
18. Næste møde: Forslag: torsdag d. 19-8-21, kl. 17 på Mariehøj Centret
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