Rudersdal Biavlerforening, Rude Bi

23-9-22 ovj

Rudersdal Biavlerforening
Bestyrelsesmøde referat 7,
22. september 2022
på Mariehøjcentret i lokale 202
kl. 17.00 – 18.20
Deltagere: Ole, Tove, Mads, Hans, Freddy, Lars
Eyvin og Bent deltog ikke

1. Kommentarer til sidste referat: nej
2. Nye lokaler på Mariehøjcentret intet nyt desværre
3. Status på bigårds pasning:
•
•

Mangler varoa behandling som vi går i gang med i dag
På baggrund af undervisningsformålet bevarer vi opsamlingsbakker så vi
kan se antallet af mider

• Varoabehandlingen skal afsluttes senest om 14 dage så brikker fjernes på
det tidspunkt
•

På grund af vores problemer med plads og voksmøl vil vi lade en stor del
af vores materiel stå ved de udendørs stader vinteren over

• Pt er der 6 stk. stader inkl. Flow Hive
4. Sådan drives klubben fremover og hvad gør vi for at få nye medlemmer:
Emnet blev drøftet
• Mulighed for at flere medlemmer har deres bier stående på foreningens
plads bliver taget op til foråret når vi påbegynder undervisningen af de nye
• OVJ skal sikre at vi står i DBAs register som en forening der underviser og
OVJ sikrer også at det fremgår på Mariehøjs hjemmeside
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• Mads får skrevet et skilt ved vores honningsalg: ”Bliv selv Biavler lær det
her til foråret”
• Thomas Eskesen skal også poste det på Facebook
• Nye medlemmer i bestyrelsen: Lars blev budt velkommen som observatør.
Er ikke umiddelbart et oplagt emne til at overtage Bents opgaver
5. Hjemmesiden status og andre sekretæropgaver Bent: Hvem tager over efter
Bent? Har Bent et forslag
• Vi prøver at høre om Thomas Eskesen kunne være interesseret
• Men må også se efter et andet emne
6. Fælles indkøb og aflevering af rammer m.m.
• Ingen indkøb lige nu
• Mads prøver at sætte vores 4 folds håndslynge til salg. Måske vil
Hørsholm have den tilbage. Det er kun den lille 2 folds slynge der bliver
lånt ud til medlemmer
• Blå poser er indkøbt, men kun 3 ruller. De er blevet meget dyre, derfor
kun 3 stk. Ved ikke om de er ankommet til Mariehøj. Hans prøver at
finde en anden leverandør til de +120 l poser.
• Hans har også bestilt etiketter som også er på vej
7. Sygdomsbekæmpelseskursus:
• Sygdomsbekæmpelses kursus er nu fastlagt til 27-10-2022 kl. 18 her i
lokale 202 eller et af de andre i frivilligområdet. Der skal sendes mail
rundt til alle medlemmer tillige med påføre det på hjemmesiden.
Håber Bent vil gøre dette
8. Andre aktiviteter:
• Der blev drøftet en del om forskellige aktiviteter for at få mere
sammenhold i klubben.
Det kunne være en torsdag aften med følgende forskellige aktiviteter:
• Kagebagning med honning
• Andet bagværk med honning
• Læbepomade af voks
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• Mjød
• Møbelpolish af voks og terpentin
• Mothsgårdens arrangement kom vi ikke med til
9. Dronning kursus:
Nyt næste år. Der bliver indkaldt senere. Vi kommer til at starte tidligere end
sidste. Det vil formentlig blive medio marts.
10. Opdateret medlemsliste. Er omdelt tidligere

11. Kursusgebyr blev drøftet. Det sættes ned til kr. 600
12. Indkøb m.m.:
• En el-slynge blev foreslået.
Eller denne med: 4 solds / 4 rammer Motorslynge uden midterakse
(bihuset.dk) til kr. 5175 lyder umiddelbart som den rigtige. Vi skal lige
have solgt den gamle. Ellers er der ikke plads til den
13. Diverse arrangementer
• Ikke ud over dem under punkt 8 nævnte
14. Nyt skur. Den kommunale sagsbehandler Lone Wille Jørgensen er på ferie
indtil udgangen af september hvorefter OVJ vil kontakte hende for nyt.
15. Eventuelt: nej
16. Næste bestyrelsesmøde 8, torsdag d. 17. november 2022 kl. 17.00 lokale 202
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