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Rudersdal Biavlerforening 

Referat af bestyrelsesmøde 1. d. 6. januar 2022 

på Mariehøjcentret i lokale 202 

kl. 17.00-18.30  

Deltagere: Tove, Ida deltog ikke, Freddy, Palle, Hans havde meldt fra, Eyvin, Bent og 

Ole referent. 

1. Kommentarer til sidste referat:  Ingen 

 

2. Honningsmagning Aflyses på lørdag.  

Varoabehandlingen gennemføres naturligvis som aftalt kl.11. Freddy har taget 
blandingen med hjem så den er varm til på lørdag, hvor den stilles tilbage 
igen. Hjemmesiden rettes tilsvarende til. Honningsmagningen er nu udskudt 
til afholdelse sammen med generalforsamlingen. Også det noteres på 
hjemmesidens kalender. Palle skriver ud at smagning er aflyst og den 
gennemføres i stedet i forbindelse med generalforsamlingen. 

 

3. Sådan drives klubben fremover:  

• Fremover bliver der 2 stk. 12X10 opstablingsstader, 1 lavnormal 

opstablings stade, 1 trugstade også lavnormal og 1 flowhive. I alt 5 stader. 

Samtidig vil vi i løbet af vinteren få opgraderet så vores materiel er i orden. 

 

• De 2 til 3 stadepladser, der således bliver frigivet. Holder vi i reserve eller 

et par nye medlemmer måske kan få lov at have egne bier der 

 

• Inden den sædvanlige pasning af bierne om torsdagen i sæsonen mødes vi 

inde i mødelokalet kl. 17.00 i 15 til 20 minutter og gennemgår dagens 

opgaver inden vi går ud. Her kan der også stilles spørgsmål om kursisternes 

egen bi drift. Formanden skal huske at reservere lokaler for alle torsdage til 

dette. 
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• 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 

så vidt muligt på torsdage.  

 

• Slyngninger eller andre større arrangementer må således starte ved 15-16-

tiden, så vi holder weekenderne frie.  

 

• At vi holder bestyrelsesmøder indtil alle emner er færdigbehandlede og 

slutter efter gennemgangen i bigården med den nødvendige tid. Mål er 

kun at holde ca. 6 møder om året.  

 

4. Hjemmesiden status Bent: Alt bliver løbende opdateret. Bent tager selv fat i 
Heino i Tappernøje og Max Guldkjær i Græsted så de rigtige rabattidspunkter 
og aflevering af rammer bliver sat ind i kalenderen. Også de aftalte kodeord 
skal stå der. (Selv om det åbner for misbrug fra andre!) Hos Heino er 
kodeordet ”Rudebi” 

 

5. Fælles indkøb og aflevering af rammer er nu på plads formelt. Efter vi har 
fundet et skur til rammer. Ole følger op med den nye formand/dame Rose 
Marie i Hørsholm og får det også formaliseret med Heino, 

 

6. Opfølgning på undervisning og hvad vi underviser i 

• Det blev besluttet, at vi til næste år tager max 15 nye kursister ind til 

kr.1200 pr person. Der var almindelig enighed om at det var vigtigt med 

nye medlemmer af hensyn til klubbens fremtid og overlevelse. 

• Status over tilmeldte til intro er indtil videre at kun 4 har meldt sig. Der 

kommer nok flere. Men vi aftalte at der kunne sættes en lille notits i 

Rudersdal avis om at introduktion til biavl i RudeBi starter i begyndelsen af 

marts. Ole tager også fat i Hørsholm for at give besked om at vi har ledig 

kapacitet på det område. Endelig skal vi på Mariehøjs hjemmeside under 
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vores forening notere at vores Introduktion til biavl starter i af marts. Vi 

skal huske at skrive til de tilmeldte i god tid til kursusstart. 

• Kursus start er aftalt til 3-3-2022 kl. 17.00 ovj reserverer lokaler med 4 på 

hinanden følgende torsdage indendørs hvorefter vi fortsætter primært 

udendørs med det praktiske arbejde. Freddy laver en egentlig PowerPoint 

præsentation til dette program. Første dag går med denne introduktion 

samt almindelig oprydning og rengøring af stader m.m. 

• Følgende forventes at undervise: Freddy, Lars, Ulla, Ida og i et vist omfang 

Hans. Der vil formentlig være flere senere i den praktiske del. 

 

7. Sygdomsbekæmpelse i august eller september. Nærmere om det i løbet af 

sommeren. 

 

8. Andre vinteraktiviteter: Ingen, husk dog honningsmagning i forbindelse med 

generalforsamling. 

 

9. Dronning kursus:  

Vil blive gentaget til sommer, nærmere om det senere fra Freddy.  

 

10. Opdateret medlemsliste Palle/Eyvind. Der er 43 aktive medlemmer. Den vil 

danne baggrund for opkrævning af kontingent som Eyvin nu vil begynde at 

inddrive for vores lokale medlemmer 

 

11.  Indkøb hos Heino m.m.:  

Nye indkøb: Green Sticks, Røgpinde, Virkon, dækplader til 12 X 10 og til 

lavnormal. Dertil 1 plast kasse mere til vokstavler så voksmøl ikke tager vores 

voks. Vi bestiller 2 pakker 12 X 10 voks. 

 

12. Vi prøver at udvide (bestyrelsen?) med en materiel ansvarlig for klubben. 

Mads eller Ulla er bragt i forslag. Tages op til generalforsamlingen se senere 

under GF? 

 

13. Diverse arrangementer:  
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Nyt arrangement: foredrag for Trørød Grundejerforenings medlemmer. I uge 

12. Freddy har lavet et super PowerPoint foredrag. Det bliver også brugt til 

hans foredrag til Hemingway Klubben senere. 

 

14.  Nyt skur. De af Ovj medbragte tegninger til nyt skur blev med ganske få 

justeringer godkendt til indsendelse til kommunen. Sendes snarest til 

kommunen 

 

15. Generalforsamling (GF) jævnfør vedtægterne skal den holdes i første halvdel 

af februar måned. Tidspunkt er besluttet til 3-2-2022 kl. 19.00. lokale 220 

Indkaldelse senest 20 januar. Det kan være enten virtuelt på Zoom eller med 

fremmøde. Indtil videre satser vi på fremmøde.  

Indkaldelse inkl. Bilag sender Ole ud d. 18 eller 19 januar. 

 

16. Valg til bestyrelsen: 

 

Formand Ole Vedsted-Jakobsen er på valg, ønsker genvalg 

Hans Beurling er på valg vil fortsat gerne være i bestyrelsen. Det foreslås at 

han fortsætter i bestyrelsen som æresmedlem eller som observatør 

I hans sted foreslår bestyrelsen: 

Ida Laug med særligt ansvar for FlowHive 

Palle Eldblom som sekretær er på valg og ønsker at træde ud fordi han er 

flyttet. Bestyrelsen foreslår at: 

Bent Søegaard træder ind som ny sekretær samtidig med hans job som 

ansvarlig for hjemmesiden og revisor rollen 

1. Suppleant Tove Lefevre er på valg og ønsker genvalg. 

2. Suppleant Enten Mads eller Ulla som evt. materiel ansvarlig. Ole taler med 

dem inden GF 

Af øvrige medlemmer af bestyrelsen er der desuden Freddy med særligt 

ansvar for bi gården og tillige som underviser som fortsætter 

 

17. Dirigent er igen Bent  
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18. Beretning som fremlagt gav ikke anledning til bemærkninger bortset fra at 

sidste linje om nye kursister som slettes 

 

19. Eyvin medbragte regnskab som vi havde et par bemærkninger til. Det rettes 

og fremsendes til godkendelse i bestyrelsen og særligt til revisor Bent for 

endelig godkendelse 

 

20. Eventuelt: intet 

 

21. Næste møde: generalforsamling 3-2-21 vi mødes ½ time før 

 

22. Næste bestyrelsesmøde 17. februar i uge 7 kl. 17.00  


