Referat
Bestyrelsesmøde

Dato
Onsdag den 2. marts, 2022. Hos Michelle
Deltagere

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

1. Konstituering af
bestyrelse

Bestyrelsen:
Michelle Radley Hansen, formand, referant.
Martin Jørgensen, næstformand.
Kristian Stokholm, kasserer.
Jan Sommer Kjær
Mogens Wojcik

2. Opfølgning på
Generalforsamling
3. Opgaver i
bestyrelsen

Suppleanter:
Agnethe Lie
Birgit Holse
Meget vellykket generalforsamling som var godt besøgt. God idé
med honningsmagning og kåring. Forplejning med smørrebrød,
kaffe og kringle gav en god snak blandt medlemmerne.
Kristian lægger nye datoer/arrangementer ind og sletter gamle på
www.biavl.dk
Kristian tager kontakt til Rolf vedr. forslag om månedens arbejde i
Tidsskriftet.
Fejøtur: Michelle ringer til Laust og forhører sig mht. et besøg og
evt. dato.
Michelle arbejder på brochure og plakat for foreningen
Honning-Jordbærdag, 18 juni 2022:

4. Bestyrelsens
arrangementer i
forbindelse med
skolebigård

Vi tager kontakt til supermarkeder/jordbæravlere som kunne have
interesse i at biavlere uddeler smagsprøver og sælger nyslynget
honning sammen med jordbær fra butikken.
18. Juni: Jordbær-is-honning
27. August: Vafler til den sidste honninghøst
26. November: Æbleskiver-glogg- banko
Derudover: Optjening på biavl, ved Kurt Jensen den 24. august.

5.
Generalforsamling i
Danmarks
Biavlerforening
6. Kurser for
bestyrelsen

Kristian og Jan deltager. Michelle sørger for tilmelding

7. Vedr. hjælp til
frugtfestival

Jan er kontaktperson mellem bestyrelsen og de personer som
arrangerer stand ved frugtfestival. Han vil tale med arrangørerne
ved frugtfestival mht. hjælp: er det nødvendigt og hvordan.
Kristian Stokholm lægger fremadrettet virtuelle kurser på Facebook

8. Virtuelle kurser
Evt.

Bestyrelsen har besluttet at de kurser bestyrelsesmedlemmer
ønsker at deltage i, samt transport, bliver betalt af foreningen.

1. Vægtertur i Maribo for Lolland-Falsters Biavlerforening. En
privat rundvisning koster 1000 kr.
Foreslåede datoer:
Den 9. eller 10. juli eller 8. eller 9. August

Næste møde

2. Månedens arbejde i bigården kunne være et godt emne på
hjemmesiden, så nye kan følge med i hvad de skal være
opmærksomme på af opgaver igennem sæsonen. Martin vil
tale med Leif Johansen omkring dette.
Onsdag den 13. april kl. 19.00
(Referat af Michelle Radley Hansen)

Konstituering af bestyrelsen i Lolland-Falsters Biavlerforening,
Onsdag den 2. marts 2022 blev som følgende:

__________________________
Michelle Radley Hansen
(Formand)

__________________________
Martin Jørgensen
(Næstformand)

___________________________
Kristian Stokholm
(Kasserer)

___________________________
Mogens Wojcik

___________________________
Jan Sommer Kjær

