Referat
Bestyrelsesmøde

Dato

Onsdag den 7. september, 2022 på Saxenhøj

Deltagere

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

Referat fra sidste
møde
1. Nyt fra formanden

2. Frugtfestival

Der var 46 tilmeldte til Anemoneturen. Positive tilbagemeldinger
omkring arrangementet.
Ca. 12 personer fremmødte til Kurts arrangement, mht hvad han
har brugt sin fortjeneste fra honning på. Fint og spændende
arrangement. Hvor vi sluttede aftenen af med Lones
hjemmebagte pandekager.
Michelle har talt med Kai Pedersen, fra Sydhavsøernes Grønne
Biavlere, om at få et par kurser/foredrag arrangeret i løbet af den
kommende vinter. Vi vil også spørge Møn-Langebæk
Biavlerforening om de er interesseret.
Skal vi annoncere efter frivillige hjælpere til Frugtfestival?
Lørdag og søndag med vagt 10-13 og 13-16
Michelle har undersøgt om der kan købes spisebilletter til de
frivillige, spisebilletter findes ikke i forbindelse med
frugtfestivallen.
Bestyrelsen besluttede at de frivillige belønnes med et Gavekort
til Handelsstandsforeningen i Sakskøbing, 100 kr.
Michelle laver vagtplan og søger efter frivillige.
Følgende fra bestyrelsen ønsker at hjælpe:
Agnethe flex
Kristian, søndag 13-16
Mogens, formiddag
Martin, sætter telt op kl. 17

3. Kurser/foredrag
vinter
4. Afslutning i
skolebigården den
26.11
5. Generalforsamling
2023

6. Evt.

Næste møde

Forslag til kommende kurser: Cremekursus. Bestøvningsbiavl.
Sygdomme osv hos bier, Ole Kilpinen. Honning fra Bi til glas, f.eks.
Sofus og Lars. Honning sensorik, honning smagning.
Oxalsyredrypning, derefter hygge med købte æbleskiver, glõgg og
banko.
Forslag til dagsorden:
Regnskabsåret følger kalenderåret skal med til afstemning?
Kassererposten, fremlæg hvad bestyrelsen har besluttet. skal vi
købe en revisor?
Honningsmagning, kåring af den bedste.
Konkurrence
Forplejning som sidste år: smørrebrød, drikkelse, kage og
kaffe/the.
Medlemmer har i den seneste uge modtaget mail fra formanden,
der dog viste sig at være spam mail.
Formanden indkalder til næste møde, når det er tid.
(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

