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Rudersdal Biavlerforening 

Bestyrelsesmøde referat 8,  

24. november 2022 

på Mariehøjcentret i lokale 202  

kl. 17.00 – 19.00 

Deltagere: Ole, Tove havde meldt fravær, Mads, Hans, Freddy, Lars, Eyvin 

Bent deltager ikke længere 

 

1. Kommentarer til sidste referat: Ja dronningekursus i 2023 er ikke i marts, 

men først i maj 

 

2. Nye lokaler på Mariehøjcentret stadig intet nyt desværre  

  

3. Status på bigårds pasning: 

• Oxalsyre behandling og udlevering slås sammen med særlig begivenhed 

lørdag d. 7. januar kl. 13.00 på mariehøjcentret. Der skrives ud til alle 

medlemmer. Se mere herom senere i referatet. Mads blander en passende 

mængde til alle. Bent opdaterer 

• På grund af vores problemer med plads og voksmøl lader vi en stor del af 

vores materiel stå ved de udendørs stader vinteren over 

• Freddy gjorde opmærksom på at vi af hensyn til smittefare som det 

mindste skal rense og spraye vores slynge og presse inden vi afleverer den 

tilbage med Virkon 

• Klubbens rensede rammer har desværre stået i skuret siden tilbagelevering 

fra Bihuset Der stod kun NBV på dem. Vi skal huske at det ikke er 

nødvendigt at skrive Nordsjællands Bivenners voksklub fordi de grønne 

poser siger dette. Så vi skal kun skrive vores navn på. 

• Pt er der 6 stk. stader inkl. Flow Hive 
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4. Sådan drives klubben fremover og hvad gør vi for at få nye medlemmer og 

fastholde dem. (se nedenfor punkt 8) 

         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 har sikret at vi står i DBAs register som en forening der underviser og 
OVJ sikrer også at det fremgår på Mariehøjs hjemmeside!! 

• Mads har skrevet et skilt ved vores honningsalg: ”Bliv selv Biavler lær det 

her til foråret” Ole får det lamineret. 

• Vi prøver at få Thomas Eskesen til at poste det på Facebook ligesom han 

også kunne skriver om vores oxalsyre event. 

 

5. Hjemmesiden status og andre sekretæropgaver: 

• Lars har indvilliget i at prøve at stå for hjemmesiden og vil kontakte Bent 

for at blive sat ind i det.  

• Har tillige oprettet en profil på Instagram. Indtil videre optræder Lars som 
observatør 

 

6. Fælles indkøb og aflevering af rammer m.m.  

• Ingen indkøb lige nu 

• Mads er bemyndiget til at sætte vores 4 folds håndslynge til salg for 

2500. Vi venter dog først til foråret med at være aktive 

• Blå poser er indkøbt, men kun 3 ruller. De er blevet meget dyre, derfor 

kun 3 stk. Til gengæld har Både Hans og Mads fundet ud af at Biltema 

har dem. Mads køber dem næste gang han kommer forbi BT 

• Hans har også bestilt etiketter som også er kommet 

 

7. Sygdomsbekæmpelseskursus:  

• Sygdomsbekæmpelses kursus gik godt. Vi må være bedre til at fortælle 

hvor godt det er. Vi aftalte at vi gentog tilbuddet i løbet af foråret hvor 

interessen måske var større. 
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• Freddy gjorde opmærksom på at der fra udlandet kunne købes strips 

med syre som ikke er godkendt til brug i Danmark. Syreindholdet er alt 

for stærkt. 

 

8. Andre aktiviteter:  

• Ole og Mads har været på kursus i DBF et velbesøgt kursus i DBA. Vi 

bør deltage hvert år. 

 

• Oxelsyre udleverings dagen laves som et særligt event hvor 

medlemmerne indbydes til at medbringe honning- eller voksbaserede 

produkter som honning kager eller mjød og klubben byder te og kaffe 

eller måske gløg. Endelig kan man jo naturligvis medtage glas til 

oxalsyre til drypning hjemme. Se evt. i Lise Lotz bog: ”Honningkager” 

 

• Hans foreslog at vi tager fat i Gl. Holtegaards nye direktør så vi evt. 

kunne blive en del af deres arrangement ”Æble Dagen” 

 

Det kunne også være en torsdag aften med følgende forskellige 

aktiviteter: 

• Kagebagning med honning 

• Andet bagværk med honning 

• Læbepomade af voks 

• Mjød 

• Møbelpolish af voks og terpentin 

 

9. Dronning kursus:   

Nyt næste år. Der bliver indkaldt senere. Vi kommer til at starte tidligere end 

sidste. Det vil formentlig blive medio marts. Hvor mange er der noteret. 

 

10. Opdateret medlemsliste. Ikke noget nyt 

 

11. Møde med andre klubber i Nordsjælland formandsmøde +1 onsdag 11. 

januar 2022 kl. 19. måske her. Se bagerst! Mads og Ole deltager og Hans 

overvejer også om han kan deltage. Andre bestyrelsesmedlemmer er naturligvis 

velkommen 
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12. Kursusgebyr for nye medlemmer blev drøftet. Er sat ned til kr. 600 hertil 

kommer medlemskab af Rude bi. Husk mulighed for ½ medlemskab af DBF 

• 1 aften d. 9. marts kl. 18.00 OVJ husker at give DBF besked 

 

13. Kommende generalforsamling hvornår og hvad skal være klart: 

• Dato 2. februar kl. 1900, her i lokalerne  

• Indkaldelse bør også have tilføjet at der bør vælges et festudvalg  

• Regnskab: Eyvind siger han nok skal være klar 

• Beretning Ole kommer med udkast og indkaldelse til næste 

bestyrelsesmøde 

• Lokale Ole reserverer 

 

14. Indkøb m.m.: 

•  El-slynge blev besluttet.  

 4 solds / 4 rammer Motorslynge uden midterakse (bihuset.dk)  til kr. 

5175, Vi skal lige have solgt den gamle. Ellers er der ikke plads til den 

 

15. Nyt skur. Den kommunale sagsbehandler Lone Wille har svaret:  

”Til Fredningsnævnet for København 

  

Rudersdal Kommune har modtaget en forespørgsel fra Rudersdal Biavlerforening om 

status på deres ansøgning om opførelse af skur/overdækning på Øverødvej 246A, 

2840 Holte. 

  

Ole Vedsted-Jakobsen, som er kontaktpersonen på sagen hos biavlerforeningen, er 

sat cc. på denne mail.” 

  

16. Eventuelt: Fra vores kursus kunne oplyses 

• Biernes dag er 20 maj 2023 

• Apimonda bliver her i Danmark i 2025 som er den verdensom 

spændende Bi kongres med folk fra hele verden. Meget stort. 

 

17. Næste bestyrelsesmøde 8, torsdag d. 5. januar 2023 kl. 17.00 lokale 202 

https://www.bihuset.dk/4-solds-4-rammer-motorslynge-uden-midteraksel
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”Kære medformænd og -kvinder i de nordsjællandske biavlerforeninger. 

 

Der har været en del udskiftning på formandsposterne. Vi er derfor nogle der synes 

at det kunne være en god ide at mødes. 

Både for at hilse på hinanden, men også for at drøfte om vi fortsat skal lave et fælles 

arrangement i en eller anden form eller andre fælles tiltag. 

 

Vi har gennem årerne haft et fælles årligt arrangement. I en del år et 

aftenarrangement i Allerød og de seneste år en udvidet version den 2. lørdag i 

november, der kræver lidt mere. 

 

Fordelene skulle være at økonomi og indsats fordeles på foreningerne. At vi kan 

hente "større" foredrags- eller kursusholdere til at besøge os når vi er flere 

foreninger og at vi kan mødes på tværs. 

Det kunne også være en fælles arrangementsgruppe, hvis en/to pr. forening kunne 

have lyst til at organisere noget fælles. 

 

Forslag om et møde er onsdag 11. januar 2022 kl. 19. Hvor? Gerne et centralt sted, 

men det kan komme an på hvem der har lyst til at deltage. 

Er datoen helt håbløs, må vi prøve at finde en anden. 

Meld venligst tilbage senest 1. december om kan deltage eller hvad I ellers måtte 

tænke om forslaget. 

 

Mailen er sendt til formændene for: 

Kronborg Østre Birk - Nicolaj Wium 

Halsnæs BF - Pia Helbo Kjær 

Frederiksborg Hillerød BF - Claire Beier-Holden 

Rudersdal BF - Ole Vedsted-Jakobsen 

Nordsjællandske Bivenner - Frederik Husted Andersen 

Hørsholm BF - Rose Marie Tillisch 
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Venlig hilsen 

Mette Simonsen 

Formand for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening 

www.kvbb-biavl.dk 

Mobil: 3011 4774 

Skolebigård: Mårumvej 59, 3230 Græsted” 

 

http://www.kvbb-biavl.dk/

