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Beretning for bi året 2021
Det er vores nystiftede forenings 6 år og vi er en forening der stadig er under
udvikling.
Året er som for alle andre foreninger igen præget af Corona epidemien. Vi har dog
kunne gennemføre de fleste af vores aktiviteter.
Bierne bliver passet uanset hvilke sygdomme vi mennesker er plaget af.
Vi er ifølge min seneste medlemsliste ca. 43. Der er ryddet meget ud i vores
medlemsliste faktisk meldte ca. 20 sig ud i forbindelse med den seneste revision.
Det passer godt med at vi sidste år opgjorde antallet til ca. 60. Årsagen til
udmeldelser er mange men det er primært fordi de ikke længere har bier eller er
flyttet.
Vi startede året noget forsinket med et igen velbesøgt begynderkursus, hvor der
igen var en god aldersspredning og hvor vi forhåbentlig nogenlunde trods de svære
forhold fik introduceret de nye til biavl. Det var en stor succes at lade de nye fra
sidste år være de aktive i undervisningen medens Freddy nu udnævnt til
skolebigårds mester som overordnet ansvarlig planlagde de enkelte dages arbejder.
Pasningen af vores bier i skolebigården har nok været noget af det bedste vi har haft
fordi det tydeligt blev kommunikeret ud til kursisterne at det var en vigtig del af
undervisningen.
Vi erfarne fik tildelt dage så der gennem hele sommeren var mindst en erfaren
biavler til stede om torsdagene
Vi havde som så mange andre en del familier der gik til i løbet af vinteren.
Freddys dronningeavl kursus var igen en succes, igen med lidt større held end sidste
år. Også i foråret 2022 vil Freddy planlægge et kursus i dronningeavl for erfarne
biavlere. Det er vi nogen stykker der glæder os til.
Honninghøsten som der heldigvis var rimelig opbakning til, var fornuftig også i år
med ca. 160 kg. Det var tillige et par travle dage som igen var noget hæmmet af at vi
ikke måtte være for mange. Det var her igen lidt Tordenskjolds soldater der trak
læsset, Tak til dem for det.
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Der har i løbet af året igen været indkøbt lidt nyt materiel, nye opstablingsstader,
rammer. Udlån af materiellet fungerer fint og man skal huske at reservere over
nettet.
Hjemmeside ”RudeBi” er det sikre sted hvor alle vores aktiviteter registreres takket
været Bents fortsatte utrættelige indsats, som vi igen takker for. Husk endelig at
sende billeder i tager til ham så vi kan få dem løbende opdateret
Der har været afholdt 1 samlende arrangement for foreningens medlemmer: En
rimeligt velbesøgt sommerfest, der blev afholdt ved naturlegepladsens areal og
bålsted med pølser.
Honningsmagningskonkurrence, som vi ville kombinere med oprydning i depotet og
rengøring af stader m.m. måtte desværre igen udskydes.
Afsætningen af foreningens honning sker fortsat blot ved at stille glassene i
fælleslokalet i Frivillig centret i Mariehøjcentret. Det fungerer fornuftigt.
Transport af rammer m.m. som hidtil har været individuel er der nu lavet en aftale
med de øvrige Nordsjællandske klubber og Heino om at få afhentet og afleveret i et
skur bag Mariehøjcentret af vores rammer og voks
Det har været et meget travlt bestyrelsesår med 11 møder og jeg vil godt her takke
hele bestyrelsen Tove, Ida, Palle, Freddy, Hans, Eyvind og Bent, for den store indsats
i alle har ydet i år. Vi vil nok reducere antallet af møder i det kommende år.
Der er indtil videre tilmeldt ? nye kursister til vores introduktion til biavl.
Ole Vedsted-Jakobsen
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