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Rudersdal Biavlerforening 

Referat bestyrelsesmøde 6, 18-8-2022 

på Mariehøjcentret i lokale 202  

kl. 17.00 – 18.15 

Deltagere: Ole, Tove, Mads, Hans.  

Freddy, Eyvin, Bent havde meldt afbud 

 

1. Kommentarer til sidste referat: intet 

 

2. Nye lokaler Nyt? Intet er sket her i sommerferien. 

  

3. Status på bigårds pasning.  

• Der var lidt problemer i sommerferien men nu er der igen godt fremmøde 

• Vagtplan for bigårds-pasning fungerer fortsat 

• Alle bier er nu i vinterleje i det nederste magasin. Et stade mangler 

dronning og må gå til 

• Vi må prøve næste år med de nye biavlere at vi hurtigt får fordelt staderne 

mellem dem så de hver for sig har et stade de er ansvarlige for 

 

4. Sådan drives klubben fremover:  

         Udskydes til et bestyrelsesmøde dedikeret til dette 

• 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? 

5. Hjemmesiden status og andre sekretæropgaver Bent: Hjemmesiden 

opdateret  
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• Udsat til møde hvor Bent er til stede  

 

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

• Trods lidt problemer med fragtmand ser det ud til at være på skinner 

nu 

 

7. Sygdomsbekæmpelseskursus i august eller september. Nu ser vi hvornår 

Freddy er klar igen 

  

8. Andre aktiviteter:  

 

• Fælles arrangement ”Bæredygtig omstilling” 7 juni 16.30 til 19. Ovj og 

Mads deltog i arrangementet rimeligt fremmøde men egentlig ikke et 

emne som er relevant for os da biavl i forvejen er så grøn som den nu 

kan være 

• Sommerfest hvornår? 

• NB! Mothsgården igen i år søndag den 11. sept. 11.00-16.00 hvor vi 

bliver spurgt om vi vil stille med en stand. Det vil vi vel. Hvem har tid og 

mulighed? Vi prøver at se hvem der kunne have tid til slyngningen. 

 

9. Dronning kursus:   

Nyt næste år.  

Ser ud til at blive en tilbagevendende kursus 

 

10. Opdateret medlemsliste. Blev kort diskuteret 42 medlemmer inkl. 2 

lokalmedlemmer   
 

11. Kursusgebyr og Lokalmedlemmer på dagsordenen. Kursusgebyr skal nok 

justeres inden næste år 

 

12. Indkøb m.m.: 

•  En el-slynge blev foreslået. Vi kan dog låne Hans igen i til næste 

slyngning, men vi skal nok budgettere med en motorslynge næste år. 
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Mads påpeger at vores depotrum er noget overfyldt så hvis der skal 

noget ind skal der også noget ud. Nu ser vi hvordan depotsituationen 

bliver efter lokalerokaden. 

  

13. Diverse arrangementer 

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

• Alt efter temperaturen skal der sættes bitømmere på enten tirsdag 

eller onsdag aften. Hvem gør det? 

• Hans lover at komme med sin slynge og vil deltage selv 

 

 

14. Nyt skur. Intet nyt 

 

15. Eventuelt: intet 

 

16. Næste bestyrelsesmøde 7, torsdag d. 22. september kl. 17.00 lokale 202 


