Referat
Bestyrelsesmøde

Dato

Mandag den 19. juli 2021, Saxenhøj kl. 18.30

Deltagere

Kristian Stokholm, Jan Sommer Kjær, Martin Jørgensen, Birgit Holse,
Michelle Hansen, Agnethe Lie, Mogens Wojcik
Godkendt.

1.Godkendelse af
referat
2. Konstituering af Bestyrelsen:
bestyrelse
Michelle Radley Hansen, formand, referant.
Martin Jørgensen, næstformand.
Kristian Stokholm, kasserer.
Birgit Holse
Jan Sommer Kjær

Suppleanter:
Agnethe Lie
Mogens Wojcik
3. Opfølgning på
Trods rettidig varsling af generalforsamlingen, var der ud over
Generalforsamling bestyrelsen kun mødt én person op til generalforsamlingen.
Tidspunktet (9. juni) som ikke kunne være anderledes i år pga.
Corona pandemien, må vi konkludere er dårligt. Oplægget af Ole
Kilpinen var rigtig godt.
4. Opfølgning på En rigtig god aften og virkelig interessant at se Birgits have, biavl og
virksomhedsbesøg hvad de ellers går og sysler med og samler på.
hos Birgit Holse
5. Vokssmeltning Voksafsmeltning holdes i år dem 25. august, kl 19.00. Hos Kurt
hos Kurt Jensen
Jensen, Tuekærvej 32, 4960 Holeby. Kurt og Lone serverer
traditionen tro kaffe og pandekager på aftenen.
Bestyrelsen sørger for kold drikkelse til arrangementet.
Arrangementet skal lægges på Hjemmesiden, Facebook siden og
sendes ud via sms (Poul)

6. Mentorordning

7. Aften i
Skolebigården for
nye kursister.

8. Kursus
9. Frugtfestival

10. evt.

Mentorordning skal koordineres med Leif Johansen og de nye
kursister.
Nye biavlere savner at der bliver taget godt imod dem, når de
besøger Skolebigården første gang.
Forslag om at Leif holder en kursusaften i Skolebigården. Hvor han og
kursisterne kigger til Skolebigårdens bier, imens at vi andre holder os
i baggrunden.
De nye biavlere/kursister kan her også hilse på os andre og se
hvordan de fungerer i Skolebigården og hvor vi holder til.
Kursus i ”Bestøvningsbiavl” forventes at ligge i oktober-november.
Kristian Stokholm står som tovholder.
Michelle Hansen tager kontakt til frugtfestivals udvalget. Der skal
sendes sms ud til biavlere, hvor de der er interesserede i at deltage
på dagen, kan tilmelde sig med henblik på salg og reklame for
foreningen.
Virksomhedsbesøg i 2022:
Michelle Hansen foreslår Kurt Borre, Øster Ulslev der selv har lavet
alt til sin biavl. Kurt er blevet spurgt og er ikke afvisende.
Forslag til kursus:
Foredrag i ”Bivenlige haver” ved Lise Hansted (Kristian)
Kursusaften/dag ved Ole Kilpinen ”Bisygdomme” (Michelle)
Hygge i Biavlerforeningen:
Birgit Holse efterspørger flere dage med hygge i foreningen, det
kunne være en dag hvor der serveres smørrebrød.
(Foreningen har i dag tradition med, at der i forbindelse med
0xalsyrebehandling i November efterfølgende serveres ”Glögg og
æbleskiver” og i Juni serverer vi en dag ”Jordbær, is og honning”) i
forbindelse med arrangement i Skolebigården eller som i år i
forbindelse med virksomhedsbesøg.
Dagsarrangement hvor der er lejet en bus og interesserede tager på
tur. Forslag til hvor turen skal gå til ønskes.
Agnethe Lie spørger til om der arrangeres storkøb i
foreningen/skolebigården. Det gør der ikke, men folk er flinke til at
melde ud hvis de skal til Bihuset og handle, hvis andre vil have noget
med.

Næste møde

Glemte vi at aftale, jeg forslår derfor onsdag den 15. september kl.
18.30.
(Referat af Michelle Radley Hansen)

