
 

Referat   

Bestyrelsesmøde  

  

Dato Onsdag den 15. september 2021, Saxenhøj kl. 18.30 
 

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

1.Godkendelse af 
referat fra sidste møde 

Godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden Der er indkøbt bidragt og handsker til 2 voksne og 1 barn som 
besøgende kan låne.  
 
Frugtfestival: 
Leif, Kurt, Anker, Jan og Bendt deltager. Der er ikke andre som 
har meldt sig til at sælge honning og eller at stå og fortælle 
besøgende om bierne.  
De deltagende har lavet en konkurrence, hvor man ved at svare 
rigtigt på en række spørgsmål kan vinde to glas honning. 
Jan og Bodil kommer med Tv, hvorpå der afspilles en dvd 
omkring biavl (tilføjelse fra Jan). Anker tager observations stadet 
med. 
 
Vi har søgt Danmarks Biavlerforening om at få en elektronisk 
stadevægt til Skolebigården. Vi får lov til at låne den nyeste 
model på markedet, der måler vægten hver 5. min. Med i lånet 
har vi lovet at vægten står under en velfungerende familie, at vi 
tilser den elektronisk hver uge og passer den mht. opladning og 
låser den når familien tilses samt husker at låse den op når vi går 
fra familien, 
Flemming Vejsnæs tager den med til Madens Folkemøde og 
demonstrer den for Michelle Hansen og Erland Clausen.  
 
Kurt Jensen var på kursus som ”Inspektør i Markedsføring af 
biavlsprodukter” den 11. september. Kurt er indforstået med at 



han på et tidspunkt holder et lille oplæg, for foreningens 
medlemmer, omkring emnerne på kurset. 
 
Erland Clausen er i dialog med Saxenhøj omkring såning af 
bivenlige blomster frø på den grønne trekant ved Skolebigården. 
Vi skal vide om det skal være økologiske frø der sås. 
 
Jem og Fix støtter foreningslivet i gør-det-selv projekter op til 
25.000 kr., projektet kalder de ”I fixer, vi støtter”.  
 
Danmarks Biavlerforenings har en pulje der støtter projekter til 
forbedring af biernes levevilkår. Puljen støtter projekter, som 
gennemføres eller anbefales af Danmarks Biavlerforenings 
lokalforeninger. Den pulje skal vi huske på, at vi kan benytte os 
af, hvis vi hører om lokale der ønsker at starte større bivenlige 
projekter. 

3. Madens Folkemøde  Michelle Hansen og Erland Clausen deltager fredag.  Jan og Bodil 
Sommer Kjær deltager lørdag 

4.  Kursus for 
bestyrelsesmedlemmer 
den 6. november 

Følgende deltager og til følgende oplæg: 
Hjemmesider og sociale medier: Michelle Hansen 
Lokal interessevaretagelse: Birgit Holse (tilmeldt af ”De grønne 
Biavlere”) 
Kassererens arbejde: Kristian Stokholm 
Foreningsaktiviteter i praksis: Martin Jørgensen 

5. Nyt fra kasserer Kristian møder hele tiden problemer fra bankens side. Hvis det 
ikke er faldet på plads i uge 38, vil Kristian og Michelle arrangere 
et møde med banken, så bankskiftet kan komme på plads. 

6. Voksafsmeltning hos 
Kurt og Lone. 
 
 
 
Hygge med vafler i 
Skolebigården. 

Rigtig godt og lærerigt kursus hos Kurt, Lone havde som altid 
bagt et bjerg af lækre pandekager serveret med hjemmelavet 
marmelade. Der var knap så mange fremmødte som de andre 
år, det var men skam, måske fordi vejret i løbet af dagen ikke 
havde været særlig godt. 
Skolebigård og bagefter hygge med nybagte vafler serveret med 
nyslynget honning. Et rigtig hyggeligt arrangement hvor de 
fremmødte blev længe. Et arrangement der gerne må gentages. 

7. Kursus i Bivenlige 
haver 

Lise Hansted (Institut for Plante- og Miljøvidenskab) er ikke 
hjemme i Danmark til at holde kursus før hen i foråret. Hun 
tager kontakt til Kristian, når hun er tilbage. Måske vi skal tage 
fat i Haveselskabet og/eller Danmarks Naturfredningsforening 
om at holde dette kursus sammen. Lokale kan evt. lånes/lejes på 
Saxenhus eller Guldborgen. 

8.  Kursus/dag 
arrangementer 

Vi talte om en tur til Fejø og besøg hos Fejø Frugt ved Laust 
Jensen (forår/sommer). 



Og kombineret bustur til Bihuset, Gisselfeld eller Gavnø Slot 
samt Mjødgård Mikrobryggeri (vinterhalvåret). 

9. Nye forslag til 
kursus/foredrag 

Der er ønske om at afholde et cremekursus igen. Michelle tager 
kontakt til Niels Hvenegaard, som før har afholder kursus hos os, 
i at lave creme og shampoo.  

10. Oxalsyrebehandling 
og julehygge i 
skolebigården den 27. 
novembner 

Vi bager i år selv æbleskiverne. Mogens har en dobbelt 
kogeplade til 220 Volt, samt vaffeljern og Jan har en elektrisk 
æbleskive bager som han tager med. Michelle sørger for at have 
dejen med og et vaffeljern. 

Evt.  

Næste møde Torsdag den 25. november 18.30. 
(Referat af Michelle Radley Hansen) 

 


