Rudersdal Biavlerforening, Rude Bi

18-2-2022, ovj

Rudersdal Biavlerforening
Referat af bestyrelsesmøde 17-2-2022
på Mariehøjcentret i lokale 202
kl. 17.00-18.00
Deltagere: Tove, Freddy, Eyvind, Mads og Ole referent. I alt 5 fremmødte. Ida er på
ferie, Hans i Sverige, Bent havde Corona,
1. Kommentarer til sidste referat: nej
2. Kommentarer til GF og velkommen til Mads og generel ny rollefordeling
• Alle var enige om at det var en god generalforsamling og kun godt når der
bliver dialog om arbejdet i bestyrelsen
• Mads blev budt velkommen og hans ikke særligt præcist definerede
ansvarsområde som materielforvalter. Det er op til ham at definere rollen,
men det giver lidt sig selv, at Mads må få dannet sig et overblik over
tilstanden af vores materiel og enten få indstillet til bestyrelsen, når noget
skal købes eller det skal repareres noget, så må vi evt. i fællesskab få
allokeret de nødvendige resurser.
3. Undervisning af nye kursister hvor mange og nyt fra Hørsholm og annoncering
• Det er blevet besluttet, at vi i 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.
• Indtil videre er der så vidt vides kun 4-5 tilmeldte. Forhåbentlig vil
annoncering og det at Hørsholm er fuldt, med flere på venteliste, betyde
flere tilmeldte hos os inden vi starter.
• Endelig skal vi på Mariehøjs hjemmeside under 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.
• Den fine annonce skal vel også ind på hjemmesiden!
• Kursus start er aftalt til 3-3-2022 kl. 18.00 Bemærk tidspunktet.
• Vi skal fortsat starte inde lokalerne ca. 20 min inden hver udendørs
session. Freddy har lavet en egentlig PowerPoint præsentationsprogram.
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Tredje undervisnings dag kan Freddy ikke være til stede, hvor flere af os
andre tager over. Denne dag bruges til introduktion til materiel ilodning af
vokstavler 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.
• Den første dag deltager hele bestyrelsen for at blive introduceret til de nye
• Ole sørger for bestilling af lokaler hele sommeren til vores aktiviteter om
torsdagen fra klokken ca. 18.00
4. Sådan drives klubben fremover: igen, igen
• Fremover bliver der 2 stk. 12X10 opstablingsstader, 1 lavnormal
opstablings stade, 1 trugstade også lavnormal og 1 flowhive. I alt 5 stader.
Samtidig vil Mads 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. Vores
tilladelse fra kommunen går på i alt 10 stader.
• Inden den sædvanlige pasning af bierne om torsdagen i sæsonen mødes vi
inde i mødelokalet kl. 18.00 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.
• 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
og så vidt muligt på torsdage.
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• Slyngninger eller andre større arrangementer må således starte ved 15-16tiden, 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.
5. Hjemmesiden status Bent: Nyt om rabatordninger, henvisning til facebook
m.m. Vi gennemgik de af Bent fremsendte notater. Vi glæder os til at Bent
selv kan være til stede og forklare tillige lægges alt ind på hjemmesiden
6. Fælles indkøb og aflevering af rammer er nu på plads formelt. Efter vi har
fundet et skur til rammer. Der var fra Heino lagt op til flere muligheder for
aflevering hvoraf 2 var samtidig med de øvrige klubber, som omfatter
afhentning i det dertil aftalte skur. Der var enighed om, at vi ønsker alle 4
muligheder åbne selv om de 2 vigtige med afhentning og levering skal
fremhæves.
7. Sygdomsbekæmpelse i august eller september. Nærmere om det i løbet af
sommeren.
8. Andre vinteraktiviteter: Ingen
9. Dronning kursus:
Vil blive gentaget til sommer. Start bliver 30. maj kl. 17.00, herefter, fredag d.
3, lørdag d. 4, tirsdag d. 7, onsdag d. 8, tirsdag d. 14, tirsdag d. 21 og onsdag d.
23. juni
Deltagerantal max ca. 8 stk., tilmelding til Bent
10.Opdateret medlemsliste. Eyvind er ansvarlig og sender listen til Bent. Der er
pt. 43 aktive medlemmer. Den vil danne baggrund for opkrævning af
kontingent, men også adresseliste for udsendelse.
Eyvind er tillige ansvarlig for at vores data er opdateret. Hvilket bl. a. betyder
at han skal have besked, når nogen melder sig ud så han kan sørge for at
slette alle data om dem. (GDPR)
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11. Indkøb m.m.:
Nye køb: 1 til 2 ekstra plastkasser til opbevaring af voks. Mads køber
12.Diverse arrangementer:
Kommende arrangementer: 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 14 juni.
13. Nyt skur. Blev indsendt til kommunen d. 16-2-2022
14.Eventuelt: Tove har 8 magasiner, 2 låg, 1 bund, og et større antal rammer som
hun vil forære klubben. Vi siger tak og tager gerne imod
15.Næste bestyrelsesmøde 3 torsdag d. 31-3-2022 kl. 17.00
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