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Rudersdal Biavlerforening 

Dagsorden bestyrelsesmøde 10. d. 16-9-21 

på Mariehøjcentret 

kl. 17.00-19 eller længere 

Deltagere: ? 

1. Kommentarer til sidste referat:  Ingen 

 

2. Belastningen på bestyrelsen. Hvad kan der gøres. Færre møder? 

Ad 2 og 4: længere diskussion om emnet følgende blev foreslået: 

• Færre stader så der ikke er helt så mange bier vi fremover skal tilse så vi 

fremover kun har 2 stk 1210 opstablingsstade, 1 langstroth 

opstablingsstade, 1 trugstade og 1 flowhive Altså 5 ialt Kommentarer 

 

 

• At vi mødes inde i mødelokalet om torsdagen ca. 15 til 20 min og 

gennemgår dagens opgaver inden vi går ud Det fastholder vi vel 

 

 

• At vi fremover henviser til disse møder, hvis vores medlemmer ønsker 

hjælp og information om bi-håndteringen og skriver det på hjemmesiden 

Det fastholder vi vel også 

 

• At vi som lidt kompensation for reduceret honning tager 1200 kr. for vores 

intro-kursus fremover Det fastholder vi vel også 

 

• At vi så vidt muligt holder alle vores arrangementer på hverdage fremover 

helst torsdag. Slyngning kunne således starte ved 14 eller 15 tiden så vi 

holder weekenderne frie Hvordan gik slyngningen? 

 

• At vi holder længere bestyrelsesmøder, d.v.s. måske starter kl. 16 og 

slutter efter gennemgangen i bigården med den nødvendige tid, men at vi 

så holder færre møder. Mål kunne være max 6 møder om året. 
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3. Hjemmesiden status Bent: Bent opdaterer de på mødet aftalte ændringer. Der 
mangler tilsyneladende en del ting på vores kalender?? 

 

4. Mail fra Ole Mikael om fælles indkøb og aflevering af rammer mm 

 

5. Opfølgning på undervisning og hvad vi underviser i 

• Se ovenfor 

6. Sygdomsbekæmpelse tidspunkt 28-10-21 kl. 18.00 Freddy Tager sig af 

undervisningen. Hans har bestilt lokale. Noget Nyt? 

7. Slyngningen gennemføres i år som planlagt og Hans tager sin motordrevne 

slynge med. Erfaringer med denne? 

8. Smage dag, Pizza og rengøring i rum og stader: 11-11-21 kl. 15.00. starter med 

rengøring Yderligere punkter? 

 

9. Kræmer plader lørdag d. 9. oktober kl. 11.00 

 

10. Oxalsyre drypning lørdag d. 8. januar 2022 kl. 11.00. Hvem laver ny blanding?  

Varoabekæmpelse basic: Vores primære fokus skal vel være på den 
ægte hobbybiavl. Altså et par familier til egen forsyning og ikke mindst 
fornøjelse - derfor også nye stader / drift metode. I samme tankerække 
- en opfordring til at vi genoptager den lette myresyrebehandling med 4 

* 4 sider Berlingske Tidende         med 20 ml myresyre i 4 dage.  Yderligere 

kommentarer? 

 

11. Dronning kursus: evaluering, gentagelse ikke aftalt endnu! 

 

12. Status på opdateret medlemsliste Palle/Eyvind. Har styr på medlemslisten ca. 

50 aktive medlemmer Husk også at vi som bestyrelse har en komplet 

mailingliste 

 

13. Palle opdaterer lister. Oplyser at vi formodentlig kun er 30 aktive medlemmer 

Hvad er rigtigt 
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14.  Indkøb hos Heino m.m.:  

Hans køber yderligere 200 glas fredag  

 

15. Diverse arrangementer:  

Høstmarked Motsgården på søndag 

 

 

16.  Nyt skur hvad sker 

 

17. Eventuelt: Andet??? 

 

18. Næste møde:  Forslag: torsdag d.                kl. 17 – 20 på Mariehøj Centret 

 


