Rudersdal Biavlerforening, Rude Bi

19-11-2021, ovj

Rudersdal Biavlerforening
Referat af bestyrelsesmøde 11. d. 18-11-21
på Mariehøjcentret i plysmøblerne
kl. 17.00-19.00
Deltagere: Tove, Ida, Freddy, Palle, Hans, Eyvin og Ole referent. Bent havde meddelt
forfald
1. Kommentarer til sidste referat: Ingen
2. Rengøring og honningsmagning Aflyst!
Hvad gik galt? Det er vores opfattelse at det udelukkende skyldes manglende
information. Det blev derfor aftalt at vi fremover ved disse arrangementer
sender en mail ud 10 dage før samt en ud 3 til 4 dage før, som Palle indtil
videre står får. Derudover vil Ida sørge for at sætte det på facebook.
Arrangementet deles nu op så rengøring udføres af vores nye kursister som
en del af introduktionen.
3. Honningsmagningen sker i stedet sammen med oxalsyre drypning som nu
kaldes ”nytårskur” d. 8. januar kl. 11
4. Belastningen på bestyrelsen og de mest aktive i klubben foreslås forbedret
således:
• Færre stader så der ikke er helt så mange bier vi fremover skal tilse.
Fremover bliver der kun har 2 stk. 12X10 opstablingsstader, 1 lavnormal
opstablings stade, 1 trugstade også lavnormal og 1 flowhive. I alt 5 stader
fremover. Samtidig vil vi i løbet af vinteren få opgraderet så vores materiel
er i orden.
• De 2 til 3 stadepladser, der således bliver frigivet. Dem holder vi i reserve
eller et par nye medlemmer måske kan få lov at have egne bier der
• At vi inden den sædvanlige pasning af bierne om torsdagen mødes inde i
mødelokalet ca. 15 til 20 min og gennemgår dagens opgaver inden vi går
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ud. Alle er godt tilfredse med denne ordning, så den fortsætter vi med.
Formanden skal huske ar reservere lokaler for alle torsdage til dette.
• At vi som lidt kompensation for reduceret honning tager 1200 kr. for vores
intro-kursus fremover. Så må vi evaluere næste år om denne pris skal
fortsætte.
• At vi så vidt muligt holder alle vores arrangementer på hverdage fremover
helst torsdag. Slyngning kunne således starte ved 15-16 tiden, så vi holder
weekenderne frie. Den tidlige start på slyngningen m.m. og at det var
torsdag, var en stor succes. Så vi fortsætter.
• At vi holder længere bestyrelsesmøder og slutter efter gennemgangen i
bigården med den nødvendige tid. Mål er ca. 6 møder om året. Det går
umiddelbart ikke at mødes før end kl. 17.00 kunne vi konstatere.
5. Hjemmesiden status Bent: Bent opdaterer de på mødet aftalte ændringer.
Blandt andet står der ikke noget om aflevering af rammer til omsmeltning
som netop er igen i uge 22 til foråret Tidspunktet må tages med lidt forbehold
da det ikke endeligt er aftalt med Heino
6. Mail fra Ole Mikael om fælles indkøb og aflevering af rammer mm. Efter vi har
fundet et skur til rammer, melder vi os nu ind i ordningen. Ovj meddeler dette
til Ole Mikael
7. Opfølgning på undervisning og hvad vi underviser i
• Det blev besluttet, at vi til næste år tager 15 nye kursister ind til kr.1200 pr
person.
• Status over tilmeldte til intro kursuser er at der pt ikke er mere end 2 på
listen. Palle ville lige opdatere, hvad han havde noteret. Ida sender ud på
Facebook, at der er ledige pladser. Så sker der nok noget. En anden
mulighed er at tage fat i Hørsholm der altid har overtegnet deres kurser.
• Kursus start blev aftalt til 3-3-2022 ovj reserverer lokaler
• Følgende forventes at undervise: Freddy, Lars, Ulla og Ida. Der vil
formentlig være flere senere.
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8. Sygdomsbekæmpelse tidspunkt 28-10-21 kl. 18.00 Var en stor succes, dog
havde der garanteret været flere, hvis vi havde sendt reminder ud en uge før.
Det bør bestemt gentages måske lidt tidligere på året.
9. Smage dag, se punkt 3. Rengøring sammen med de nye kursister
10.Oxalsyre drypning lørdag d. 8. januar 2022 kl. 11.00. Hans laver ny blanding og
sætter ude i det tomme trugstade
Varoa bekæmpelse basic:
Vores primære fokus skal vel være på den ægte hobbybiavl. Altså et par
familier til egen forsyning og ikke mindst fornøjelse.
Derfor også for nye: stader og drift metode.
I samme tankerække - en opfordring til at vi genoptager den lette
myresyrebehandling med 4 X 4 sider Berlingske Tidende
med 20 ml
myresyre i 4 dage.
Vi tænker også Green Sticks ind i sygdomsbehandlingen.

11.Dronning kursus:
Vil blive gentaget til sommer, nærmere om det senere.
Under dette punkt blev der drøftet, hvad vi kan gøre for at vore dronninger og
dermed vore bier er fredelige. Det blev overvejet at bestille ø-parrede
dronninger. Disse overvejelser fortsætter
12.Status på opdateret medlemsliste Palle/Eyvind. De har nu fået styr på listen.
Ifølge dem skulle der være ca. 40 aktive medlemmer. Den sendes på mail til
bestyrelsen
13. Indkøb hos Heino m.m.:
Senere efter gennemgangen af materiellet kommer der ny indkøbsseddel
Nye indkøb: Green Sticks, Røgpinde, Virkon, dækplader til 12 X 10 og til
lavnormal. Dertil 2 plast kasser til vokstavler så voksmøl ikke tager vores voks.
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14.Vi prøver at udvide (bestyrelsen?) med en materiel ansvarlig for klubben.
Mads er bragt i forslag.
15.Diverse arrangementer:
Høstmarked på Hothsgården
Var en rimelig succes vi der var der: Hans, kone og Ole havde en god dag og fik
da kapret en del købere til vores honning
Nyt arrangement: foredrag for Trørød Grundejerforenings medlemmer. I uge
12. Freddy har lavet et super PPT foredrag som han vil sende rundt til
bestyrelsen
16. Nyt skur. De af Ovj medbragte tegninger til nyt skur blev med ganske få
justeringer godkendt til indsendelse til kommunen. Se ser hvad der sker.
17.Generalforsamling jævnfør vedtægter skal holdes i første halvdel af februar
måned. Tidspunkt er 3-2-2022 kl. 19.00. Indkaldelse senest 20 januar
18.Eventuelt: intet
19.Næste møde: torsdag d. 13-1-2022 kl. 17.00 på Mariehøj Centret
Husk at booke mødelokaler til dette og alle andre møder
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