Referat 1. september 2021 kl. 19.00
i skolebigården
Tilstede: Dorte Garrit, Birgit Søgaard, Arne Henriksen, Jørgen Andersen, Mette Simonsen.
Afbud fra Jan Nielsen og Sven Fristrup.
1) Diverse orientering
1. Medlemsstatus.
128 og 8 lokalmedlemmer (dvs de er hovedmedlemmer i en anden forening eller
ikke har bier pt.)
2. 14. august var foreningen repræsenteret ved Hørsholm og Omegns
biavlerforenings reception i anledning af deres 70-års fødselsdag.
2) Sommeren der gik
Hvordan er det gået? Noget vi skal gøre anderledes og/eller bedre næste år?
Lidt svært at få tingene i gang efter corona. Vaccinationer er først lige kommet i gang, så
der er stadig lidt tilbageholdenhed og vi kan ikke rigtig være inde grundet pladskrav.
Til næste år forhåbentlig uden restriktioner og vi skal snakke det ind at vi har 2. halvleg.
Gang i kagelisten.
Vi har haft mange familier ift. hvor mange vi har været, så der har ikke været så meget tid
til særlige tiltag.
Vi overvintrer 12 familier.
Kuben og Afrikastadet (dronelægger) mistede vi lige til sidst. Vi skal sortere i deres
tavler/omstikke i foråret og ikke vente til juli, hvor tavlerne er tunge og falder af og hvor vi
muligvis har fået skadet dronningen.
- Dronningekursus til næste år.
3) Arbejdsdag 4. september
Materielrum (Jan): Tømmes, rengøres, sorteres, fyldes op igen
Rengøring af materiel
Beskæring – generelt høvle det høje græs i bund.
Beskære mod vejen – skiltene er ved at være groet til
Kantskæren omkring bistaderne
4) Slynge
Motorslyngen har d.d. været udlejet 8 gange.
2-soldsslyngen har været udlejet 13 gange. Den gik i stykker den 20. august.
Vi har haft den 1 års tid. Max bytter den, men spørgsmålet er om ikke vi skal have noget
andet? Den er af mærket Imgut. Der er garanti på.
Vi venter til foråret. Kajsa leverer slyngen tilbage.
5) Nordsjællands fællesarrangement 13. november
Vi skal stå for det i år. Tidsskrift for biavl har deadline 28. september og der skal vi have
en annonce i. Så aftaler skal på plads.
Erik sendte nedenstående til
Camilla Fougner, Østervang Gaard Mosteri, mjødbryggeri og kursuscenter
Harekærvej 17, Ejby, 4623 Lille Skensved, Tel.: 61 33 88 83
www.Østervang-gaard.dk"

De ville komme med forslag til sådan en dag, men det blev så afbrudt da vi aflyste pga
corona.
Fra Erik:
Hej Camilla og Søren
Jeg skriver på vegne af Kronborg Vestre Birks Biavlerforening i Nordsjælland. Vi er ved at
planlægge et fællesarrangement med 3 andre biavlerforeninger her i nordsjælland og
kunne godt tænke os at høre om det måske var en mulighed, at få jer til at holde et
foredrag om mjødbrygning og om muligheden for at deltagerne får mulighed for at brygge
noget mjød på dagen. Jeg deltog selv I jeres workshop på biavlerkonferencen og syntes
det var en meget interessant og spændende workshop.
….
Har I mulighed for at vende tilbage med forslag til foredrag og om det er muligt at lave en
workshop omkring mjødbrygning? Herunder også priser for foredrag/mjødbrygning.
Birgit vil kontakte dem mht. datoen i år.
Østervanggård kunne ikke på datoen. Så ny plan. Der kom forskellige navne på bordet.
I stedet for mjød peger det mod hvad man kan bruge sin honning og andre ”bi”produkter
til. Sted: Kantinen på Gribskolen, Græsted. Birgit kontakter de forskellige vi har foreslået
og vi håber vi kan sammensætte et program.
6) Generalforsamling og Birkets Bedste Honning 17. november
Sæt x i kalenderen.
På valg: Formanden, bestyrelse Dorte, bestyrelse Sven, suppleant vakant
Revisor Erik og revisorsuppleant Dorte Arp.
Sven har tidligere meddelt at han træder ud af bestyrelsen. Mette og Dorte genopstiller.
Vi skal spørge revisorerne om de genopstiller.
7) Honningtavlen
Forslag til emner? Deadline 8. oktober.
Alle er velkomne...
8) Evt.
Lokalforeningsseminar 6. november i Ejby, Fyn.
DBF holder lokalforeningsseminar den 6. november for bestyrelsesmedlemmer i
lokalforeningerne.
Vil vi deltage… - Overvej det og tjek kalenderen.

