Rudersdal Biavlerforening, Rude Bi

3-6-22 ovj

Rudersdal Biavlerforening
Referat bestyrelsesmøde 5, 2-6-2022
på Mariehøjcentret i lokale 202
kl. 17.00 – 18.00
Deltagere: Freddy, Bent, Ole, Tove, Mads, Hans, Eyvind, Ida deltog ikke

1. Kommentarer til sidste referat: Ingen
2. Status på undervisning.
• 4 deltager stort set hver gang, der er stadig en vis hjælp fra sidste års
deltagere
• Vagtplan for bigårds-pasning resten af sommeren er på vej
3. Sådan drives klubben fremover: igen, igen
• Se sidste referat
• Mulighed for at flere medlemmer har deres bier stående på foreningens
plads.
• Dette emne tages op næste gang: er det interessant for vores
medlemmer? Hvordan får vi det udbredt?
4. Hjemmesiden status og andre sekretæropgaver Bent: Hjemmesiden
opdateret
•
•

Der sendes besked ud til medlemmer op mod de kommende aktiviteter
som reminder.
F. eks sendes der ud om kommende slyngning

5. Fælles indkøb og aflevering af rammer er nu formelt på plads med Heino /
Bihuset.
• Der er netop kommet rammer tilbage fra omsmeltning og Bent skriver
ud til dem der har rammer stående
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6. Sygdomsbekæmpelse i august eller september. Nærmere om det i løbet af
sommeren.
7. Andre aktiviteter:
• Fælles arrangement ”Bæredygtig omstilling” 7 juni 16.30 til 19. Ovj og
Mads deltager i arrangementet jævnfør den vedlagte invitation
• NBVs 90-års jubilæum deltager vi desværre ikke i
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 5 stk.
9. Opdateret medlemsliste. Listen blev gennemgået og kommenteret. Ny
medlemsliste rundsendes i løbet af weekenden
10. Kursusgebyr og Lokalmedlemmer på dagsordenen. Emnet blev drøftet under
punkt 9 og er herefter afklaret
11. Indkøb m.m.:
• Ovj var forbi Heino og købte kopper til dronning avl. Men glemte at
købe 2 stk. tråd strammere, som vi mangler rigtigt meget. Hvis nogen
kommer forbi der, må de meget gerne købe med tilbage. Ellers
bestiller ovj på nettet
12. Diverse arrangementer
Første slyngning torsdag 16-6-22 kl. 15.00 og frem
Hans låner os sin slynge med motor og stiller i depotet
Sommerfest arrangement d. 9. juli kl. 17.00 ved bålpladsen aflyst!
Anden slyngning 25-8-22 kl. 15.00 og frem
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13. Nyt skur. Er sendt videre til fredningsnævnet og jeg har orienteret via mail
14. Eventuelt:
OVJ bestiller køkkenet til disse dage

15. Næste bestyrelsesmøde 6, torsdag d. 11. august kl. 17.00 lokale 202
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