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Rudersdal Biavlerforening 

Dagsorden bestyrelsesmøde 2/2023 

2-3-2023 

på Mariehøjcentret i lokale 202  

kl. 17.00 – 18.30 

Deltagere: Ole, Tove, Mads, Hans, Freddy, Lars, Eyvin 

 

1. Kommentarer til sidste referat ingen! 

 

2. Nye lokaler på Mariehøjcentret stadig intet nyt desværre  

  

3. Status på bigårds pasning: 

• 3 levende familier 

• Foder: Har lige givet 1 kg pakker til hver af familierne 

• Har tillige lukket Flow-Hive stadet. Der var ingen levende bier. 

 

4. Regnskabs gennemgang og aftale nyt princip for afskrivning næste år med 

kr. 5.000 eller svarende til 10% af vores stader og øvrige inventar. Det 

skulle svare til slid og forældelse 

 

5. Hjemmesiden status og andre sekretæropgaver: 

• Lars Nyt om det? Lars øver sig fortsat på at holde vores hjemmeside ajour. 

Her ikke helt styr på hvor mange der besøger den 

• Har tillige oprettet en profil på Instagram. Heller ikke her har vi styr på 

omfanget af trafik. Vi bliver dog fulgt af en biavlerforening fra USA 

 

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

• Fik vi leveret voks i skuret og har afhentet det 
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• Husk vi skal aflevere rammer til vask og voksafsmeltning i skuret inden 

d. 27. april 

• Andet? 

 

7. Sygdomsbekæmpelseskursus:  

• Sygdomsbekæmpelses kursus gik godt. Gentager tilbuddet i løbet af 

foråret hvor interessen måske er større. 

• Afventer! 

 

8. Andre aktiviteter:  

• Vi var flere til Lars og Sofus honningmestre. Meget inspirerende 

arrangement. Absolut anbefalelsesværdigt 

• Freddy foreslår at hvis vi skulle stå for et lignende arrangement kunne 

vi invitere per Kryger som er ansvarlig for bisygdomsbekæmpelse og 

chef for biinspektører.  

 

• Oxelsyre udleveringsdagen event  

- Gik godt og rimeligt velbesøgt 

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

kunne blive en del af deres arrangement ”Æble Dagen” Hans følger op 

• Vores nye festarrangører kunne tage sig af disse emner: Kagebagning 

med honning, Andet bagværk med honning, Læbepomade af voks, 

Mjød, Møbelpolish af voks og terpentin 

• Vores nye festarrangører tager sig af sommerfest som bør finde sted i 

slutningen af april eller i maj 

 

9. Dronning kursus:   

Der bliver indkaldt senere. Vi kommer til at starte tidligere end sidste. Det vil 

formentlig blive medio maj. Hvor mange er der noteret. 

 

10. Opdateret medlemsliste. Ikke noget nyt 

 

11. Møde med andre klubber intet nyt 
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12. Nye kursister: Der er 4 og Lars sørger for de bliver indkaldt straks til opstart 

næste torsdag kl. 18.00 hvor Freddy vil starte sit Show. Eyvind og Ole 

sender liste til Lars så han ved hvem. De fleste bestyrelsesmedlemmer 

stiller op 

Første aften d. 9. marts kl. 18.00  
 

13. Kursusgebyr for nye medlemmer er kr. 600 hertil kommer medlemskab af 

Rude bi. Husk mulighed for ½ medlemskab af DBF 

 

14. Generalforsamling: 

• Hvordan gik GF hvad kan vi gøre bedre og hvad fungerede? Der var 

enighed om at det havde været en god GF og at vi nok må forvente at 

det ikke bliver bedre før vi lokker med mere. 

 

15. Indkøb m.m.: 

• 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. 

• Mads er bemyndiget til at sælge den til den pris han finder fornuftig. 

 

16. Nyt skur. Referat fra møde med Lone Ville d. 27-2-23 var utroligt positivt. 

Vi er imidlertid nødt til at flytte skuret ud på græsset foran staderne i en 

afstand på ca, 5 m. fra stendiget. OVJ arbejder videre på sagen. 

  

17. Eventuelt:  

• Biernes dag er 20. maj 2023 

• Apimonda bliver her i Danmark i 2025. Det er den 

verdensomspændende Bi kongres med folk fra hele verden. Meget 

stort 

 

18. Næste bestyrelsesmøde 3, torsdag d.  13 april kl. 17.00? 

 

Følgende lokaler er bestilt i 2023: 

Endelig er der Lokale 202 hver torsdag kl. 17-19 hele år 2023: 

April 6-4, Maj 4-5 og 18-5, Juni 1-6, 8-6, 15-6, 22-6 og 29-6 

https://www.bihuset.dk/4-solds-4-rammer-motorslynge-uden-midteraksel

