
Referat af bestyrelsesmøde 30. august 2022 kl. 19.00
Deltagere: Birgit, Jørgen, Jan K., Majbritt, Mette.
Afbud fra Jan N., Dorte og Arne.

1) Diverse orientering
1. Medlemsstatus.

138 – (10 mere end samme møde sidste år).
2. Fællesarrangement varetages i år af Hørsholm og Nordsjællandske Bivenner i 

fællesskab.
Referat: Vi havde en diskussion om lokalkontingent på 80 kr. At det var en mulighed at 
hæve kontingentet for dem, der udelukkende er lokalmedlemmer og som vi selv opkræver 
i stedet for at kontingentet opkræves via Danmarks Biavlerforening. Fx til 100 kr.
Det er ikke noget vi påtænker at gøre nu, da foreningen har en god økonomi og da vi har 
så få lokalmedlemmer at det ikke vil gøre nogen betydelig forskel.

2) Sommeren der gik
Hvordan er det gået? Noget vi skal gøre anderledes og/eller bedre næste år?
Referat: Som sædvanligt går ugerne pludselig hurtigt. Det har været fint med 2. halvleg og
med fællesspisning. Der har ikke været så mange af de ”flere år+”.
Vi når ikke så meget andet end at gennemgå familierne. Vi har ikke instruktører til 2-3. år+ 
og får vi egentlig lært/fulgt op på dem?
Vi drøftede forskellige muligheder. Fx at springe nogle familier over på skift, så der blev tid 
til noget andet. At have begynderstader, men også gøre mere ud af at 1+’erne ikke slavisk 
gennemgår hele familien, men orienterer sig ift. dronetavle, pollenindslæbning, hvilket 
måske også skåner familierne lidt. Vi har haft mange forsøg på at få familierne til at lave 
nye dronninger, som ikke er blevet til noget. 
Obs på at nogle er mindre udfarende fra start og foretrækker at få bifamilien præsenteret 
ved at instruktøren/andre har hands-on.
Forslag om at begynderne også har en materiel-tjans på skift. Så kan de bedre finde rundt 
i materielrummet og blive bekendt med de forskellige remedier i biavlen.
Jan Krogh tager fat i Dorte om en første brainstorm på opgaver i skolebigården, så vi ved 
et nyt bestyrelsesmøde kan lave forslag til en fleksibel plan for mulige tiltag i 
skolebigården.

3) Arbejdsdag 3. september
Det sædvanlige:
- Materielrum. Vi skal have sorteret igen og måske omfordelt lidt. Måske udnytte 
”kosteskabet” ved siden af lidt bedre og flytte værktøj o.l. derind.
- Rengøring af materiel
- Beskæring – generelt høvle det høje græs i bund.
Andet?
- Afrikastaderne – skal det ødelagte ud/repareres? Det andet ordnes.
- Gulvvask?
- Terrassen?
Referat: Vi besluttede at udsætte terrassen til foråret. Resten skrives på listen og vi ser 
hvor meget vi når.

4) Generalforsamling og Birkets Bedste Honning 16. november
Sæt x i kalenderen.
På valg: Formanden, bestyrelse: Jan Nielsen, Arne Henriksen, suppleant Jørgen H. 



Andersen. Revisor Søren Simonsen.
Referat: Mette og Jørgen genopstiller. Mette spørger de resterende der er på valg.

Jan K. har brygget noget godt mjød som han gerne vil præsentere – fx til 
generalforsamlingen. Sammen med en lille video. Der er ikke til salg.
Ligeledes vil han gerne lave en video om pollenrensning, med de pollen vi har indsamlet i 
sommer.
Vi diskuterede at vi kunne have et vinterarrangement hvor pollen-delen kunne indgå og vi 
kunne gøre lidt mere ud af emnerne pollen/apiterapi/sensorik. Vi går i tænkeboks.

5) Honningsalg lokalt
Et Tisvildepar har stillet en salgsbod til rådighed for vores honning og har morgen og aften 
båret honning ud og ind. Det betyder at vi nu er i bund med vores rapshonning fra sidste år
162 (hvis de sidste 30 bliver solgt) glas 450 g. = 6400 kr.
42 glas (årets sommerhonning) 225 g. = 1260 kr.
Forslag om en Tak for hjælpen i form af fx et gavekort til Tisvilde Bio.
Referat: Enighed om at Mette finder et ”Tak for hjælpen”. Der er kun 12 glas tilbage i 
boden.

6) Honningtavlen
Forslag til emner?
Deadline 8. oktober.
Referat:
Dorte har en tekst om at lave lys der ikke kom i april-nummeret.
Gode små og store historier er velkommne.

7) Evt.
Maibritt deltager i arrangementet Åben landsby i Valby d. 17. september og tager nogle 
brochurer og andet med som reklame for bier og foreningen.

Mette indkalder til næste møde omkring 1. november. Generalforsamlingen er primære 
punkt.


