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Rudersdal Biavlerforening  

Dagsorden bestyrelsesmøde 4, 28-4-

2022 

på Mariehøjcentret i lokale 202  

kl. 17.00 – 18.00 

Deltagere: Freddy, Eyvind, Bent, Ole, Tove, Mads. Ida og Hans deltog ikke 

1. Kommentarer til sidste referat: Ingen  

  

2. Status på undervisning.  

• Der er nu tilmeldt 7 kursister. Ca. 6 – 7 møder typisk op.  

• Der er ilagt nye stadekort og opdateret. 

• Kursist Pia Mikkelsens deltager nu og vi har aftalt at hun kun skal betale kr. 

300 for kurset 

• Følgende forventes at undervise: Freddy og Tove ud over dem fra sidste år 

der møder op. 

• Ida udgår indtil videre vi søger efter hvem overtager Flow Hive 

undervisningen og ansvaret for stadet. En af de nye Stig Moring?  

• Ole er ved at få bestilt lokaler 220 efter sommerferien til vores aktiviteter 

om torsdagen fra klokken ca. 18.00. 

• Vagtplan for bigårds-pasning kører og justeres løbende 

  

3. 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.  

 

• Mads status på materiel: Der er fortsat lidt for meget materiel. Vi blev 

enige om at Mads har carte Blanche til at sælge til de priser han finder 

rimelige. Det overvejes at sende ud på Facebook, at vi har brugt materiel til 

salg. OVJ kontakter Thomas 
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• 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 stadig 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.  

 

• At vi som lidt kompensation for reduceret honning tager 1.200 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.   

  

• 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: Hjemmesiden opdateret  

• med nye bestyrelsesmedlemmer / fotos 

• tilrettede vedtægter (æresmedlemmer / udvidelse af bestyrelse) blev 

omdelt og taget til efterretning. 

• datoer for rabataftalen med Heino er opdateret. 

• Desværre rapporterer Bent om relativt få besøg på hjemmesiden 

• Udlejning af materiel fungerer og der er allerede udlejet slynge 

 

5. Fælles indkøb og aflevering af rammer er nu formelt på plads med Heino / 

Bihuset. 
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• Aftalen med Bihuset så ud til at fungere. Der blev afleveret et pænt 

antal rammer til omsmeltning og der var ligeledes en række vare til 

afhentning i skuret bagefter. 

 

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

sommeren. 

  

7. Andre aktiviteter: Børnehave på Klampenborgvej vil høre om vi kender nogen 

der kunne tænkes at drive deres trugstade mod at de kunne være med til at 

slynge og måske også aftage. OVJ meddeler børnehaven at der ikke 

umiddelbart er nogen medlemmer der kan bidrage og at vi som forening ikke 

kan stå for det ud fra et ansvarsmæssigt synspunkt. I stedet foreslår vi at et 

par medarbejdere deltager i næste års undervisning og derefter selv driver 

deres bistader. Gerne som medlemmer her og gerne med lån af vores udstyr 

til slyngning 

  

8. 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. Der er en ledig plads. 

 

9. Opdateret medlemsliste. Eyvind er ansvarlig og sender listen til Bent. Der er 

pt. 43 aktive medlemmer. Den har dannet baggrund for opkrævning af 

kontingent, men også adresseliste for udsendelse.  

 

10. Indkøb m.m.: 

Nye køb: Ingen 

  

11. Diverse arrangementer:   

Kommende arrangementer:  

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

foredrag til Hemingway Klubben 14 juni.  
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12. Nyt skur. Desværre intet nyt på mødet! Men der er efterfølgende kommet 

brev fra kommunen om at forløber som vi kan forvente tager 3 måneders 

behandlingstid går som forventet.  

 

13. Hverve annonce til Biskolen 

• Der skal indhentes refusion fra Dansk Biavlerforening. Bent oplyser 

at det har vi fået. 

  

14. Eventuelt:  

Sommerfest arrangement d. 9. juli kl. 17.00 ved bålpladsen 

Første slyngning 16-6-22 kl. 15.00 og frem 

Anden slyngning 25-8-22 kl. 15.00 og frem 

OVJ bestiller køkkenet til disse dage 

 

  

15. Næste bestyrelsesmøde 5 torsdag d. 2. juni-2022 kl. 17.00 lokale 202 


