Referat af bestyrelsesmøde 6. marts 2022 – Kronborg Vestre Birks BF
Sted: Skolebigården.
Først fik alle familier i opstablingsstaderne ny bund og en madpakke hvis nødvendigt.
1. Gensidig orientering
- Antal medlemmer: 125 (17. februar)
- Danmarks Biavlerforening holder Generalforsamling d. 23. april. Mette deltager.
- Begynderkursus 2022: Vi har fuldt hold som det ser ud lige nu (20-21 stykker). Dorte underviser.
- Vi skal huske vi har en slynge ”stående” hos Max – den der gik i stykker sidste år.
- Vi har stadig meget honning til salg. Ideer?
Ref: Vores 8 lokalmedlemmer er kontaktet om medlemskab i 2022.
Foreningen gav 44 glas honning til Græsteds julehjælp.
Obs på om der findes en ny, mindre slynge der er mere solid end hvad vi har prøvet hidtil.
Jørgen har næsten udsolgt af egen honning og vil indtil videre tilbyde foreningens honning i sin
bod.
Esrum Møllegårds høstmarked var et godt salgssted, så vi må holde øje med om der sker noget i
år.
Arne så opslag om vippesi til salg til 3000 kr. Den er indkøbt. Den står i Jylland og leveres via
biavlerkonferencen næste weekend.
3. Kalenderen
Forårskalenderen - Planlagt:
23. februar: Udvintringskursus via Zoom (Dorte og Peter Sjøgreen)
9. marts: Tråde rammer
15. marts – begynderkursus starter
19. april - obs en tirsdag – Foredrag med Lise Hansted
9. april – arbejdsdag i skolebigården
27. april – skolebigården åbner for ’de gamle’ og ugen efter kommer det nye kursus
Sommerkalenderen
Aktiviteter der skal datolægges/omtales så de kan komme med i Honningtavlen:
Plejer er:
Fællesspisning 1. uge i juni = 1. juni
1. Slyngning uge 24 = 15. juni
2. Slyngning 1. uge i august = 3. august
Varroabehandlinge og fællesspisning = 10. august
Arbejdsdag – Lørdag 3. september
Generalforsamling onsdag 16. november
Dronningekursus?
Noget med pollen?
Noget med ”Alternative driftsformer” – Kuben og Afrikastade
Udflugter?
Andet?
Ref: Kalenderen er godkendt.
Vi annoncerer et dronningekursus, men afventer med konkrete datoer
Jan K. vil stille en pollenfælde til rådighed og kommer med oplæg til et pollenkursus
Dorte har aftalt rundvisning på Frilandsmuseet med Sven Branner. Lørdag 14. maj.
Vi beder om tilmelding til arrangementet.

4. Grøn lørdag afholdes i år den 21. maj. Skal vi deltage?
Vi har deltaget i flere år. Skal vi gøre det igen i år og hvem vil i så fald stå for det?
Grøn lørdag er et udmærket arrangement og hyggeligt, men vi har altid synes at det lå lidt skjult
bagerst i Gilleleje Havn. Samtidig er vores demostade med levende bier jo med til at gøre
arrangementet spændende (i al beskedenhed) og mangfoldigt. Se vedhæftede fra arrangørerne.
Ref: Mette undersøger om det afholdes samme sted. I så fald er vurderingen at der er for få
der kommer forbi, så vi stiller ikke op.
5. Honningtavlen april 2022
Indslag/emner
- Lufte vores arbejdsgrupper...
Ref: Deadline er 1 april, hvis man har noget at byde ind med eller noget vi skal oplyse om.
Kurser, Pollenanalyse af sommerhonningen mm.
Instruktørkampagne
6. Arbejdsdag 9. april. Opgaver:
Ref:
Mette kontakter Gribskov Kommune angående vores blomstermark og får afstemt at vi bruger
arealet igen i år og at kommunen holder sig væk.
- Måske der skal gensås nogle frø og sættes et skilt op.
- Male de overvintringskasser vi har fået
- En stadevægt har et ødelagt kabel, der skal skiftes. Batterierne er flade. Der skal sparkes gang i
vægtene igen.
- Lime/reparerer det Afrikastade der er i stykker.
- Materiel der skal renses og indretning af materielrummet
- Oprydningssalg
Vi har talt om terrassen, der er meget glat i vådt vejr. Skal vi skifte brædderne eller kan de renses.
Majbritt indhenter tilbud på at få dem højttryksspulet.
Alternativt skal vi have ståltråden af og vende brædderne, skrubbe eller skifte dem. Vi afventer
tilbud. Reelt er det meget få brædder der er i stykker/møre.
7. Næste møde bliver i maj måned
Vi skal overveje hvad vi gør med honningpressen. Er den til udlejning, skal vi selv prøve at
presse/hvem vil?
Ref: Ikke umiddelbart en afklaring, men vi ønsker at beholde den indtil videre.
Forslag om at bruge Dalinorammer i honningmagasiner. Honningtavlerne kan nemt skæres af hvis
vi vil prøve at presse. Så har vi ikke de traditionelle presse-honningtavler, der ikke kan slynges.
8 Evt.
Aftale om at indkalde instruktører til et fælles møde før vi begynder i skolebigården, så der er mere
fællesskab om opgaven.
Opmærksomhed på at 2. årsbiavlere kan flagre lidt rundt og derfor skal henvises til et stade hvor
de også får noget ud af aftenen, evt. i starten ved begynderstaderne hvis der er plads.
Opmærksomhed på at samle os til 2. halvleg. Den efterfølgende bisnak har lidt under corona.

