
Referat af bestyrelsesmøde 8. marts 2021

Deltagere: Kurt Hansen, Dorte Garrit, Erik Lassen, Sven Fristrup, Birgit Søgaard, Jan Riis, Mette 
Simonsen.
Virtuelt bestyrelsesmøde via Teams. Alle kommer på med billede og lyd og det fungerer fint.

Dagsorden:

1. Gensidig orientering:

Antal medlemmer: 126 medlemmer og 3 lokalmedlemmer har betalt kontingent for 2021.
DBF har rykket to gange og vi har rykket en gang, så har man ikke betalt nu regner vi ikke med at 
man ønsker at fortsætte som medlem. Det er to medlemmer færre end sidste år, men det er et lille 
”vintertab”, som vi godt kan være tilfredse med. 
Økonomi: Sven fortæller at vi har 54.757 kr. på kontoen. Vi har fået 9800 i kontingenter for 2021, 
opkrævet af DBF og vi har fået 24 x kursusgebyr = 8400 kr. 

Udvintringskursus holdes torsdag den 11. marts via Zoom og i samarbejde med Hørsholm og 
Omegns biavlerforening. Alle får en mail med et link.

2. Begynderkursus – status og undervisning
Vi har 25 tilmeldte.
Dorte underviser via Zoom, som DBF stiller til rådighed.
Vi skal nok være to på, så der er en til at styre spørgsmål.
Vi overvejer at udsætte starten fra 16. marts til 23. marts, da vi ikke begynder at stable foredrag på
benene.

Referat: 
Start er udsat til 23. marts og begynderholdet har fået mail med adgang til DBFs kursusportal hvor 
de kan hente kursusgennemgang som DBF fik lavet ifm. corona sidste år. De får desuden DBFs 
hæfter om Varroa, den sikre strategi, Sygdomme og skadevoldere i praktisk biavl, Biernes 
fødegrundlag, Sensorik for biavlere og Begynderhæftet, samt et par numre af Honningtavlen. 
Begynderkurset er inviteret i skolebigården den 20. marts til rundvisning, hæfteudlevering og 
efterfølgende besøg i Bibutikken.

To pr. undervisningsgang
Vi aftaler at Dorte får en assistent, der kan holde øje med chat og spørgsmål. 
Jan vil gerne deltage/instruere en generalprøve på Zoom så vi har styr på at skifte mikrofon og 
skrivebord m.v. mellem Dorte og assistenten. 
Dorte får arrangeret et tidspunkt. 

Vi deler assistentrollen mellem dem der har tid og lyst. Der undervises tirsdage ca. 19-21.30.

3. Forårskalenderen
Planlagt:
4. marts: Udvintringskursus via Zoom (Dorte og Peter Sjøgreen)
10. marts: Tråde rammer
13. marts: Tømme bunde, fodertjek i skolebigården
16. marts – begynderkursus starter
14. april – evt. foredrag



17. april – arbejdsdag
28. april – skolebigården åbner

Referat: 
Nu 11. marts: Udvintringskursus via Zoom (Dorte og Peter Sjøgren)
10. marts: Tråde rammer (Aflyst grundet corona. Vi ordner rammerne den 13. marts)
13. marts: Tømme bunde, fodertjek i skolebigården, ordne rammer.
16. marts – begynderkursus starter
14. april – evt. foredrag  Vi tror ikke på at et foredrag bliver muligt og aflyser forårets foredrag.
17. april – arbejdsdag i skolebigården. Johan har bekræftet at de fræser på højen.
28. april – skolebigården åbner

Vi gør som vi plejer hvis ikke der kommer yderligere restriktioner.

4. Generalforsamling 2020
Vi har booket Gribskolens kantine den 24. marts.
Skal vi udsætte igen (evt. i stedet for foredragsaftenen) til april.
Skal vi prøve at afholde den virtuelt via Zoom? Evt. vælge virtuel version hvis ikke april kan blive til 
noget. Vi har to bestyrelsesmedlemmer og en revisor på valg. 

Referat:
Vi booker kantinen den 21. april. Er det ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen fysisk, 
indkalder vi via Zoom.

5. Honningtavlen april 2021
Indslag/emner

Referat: 
Dorte har noget. Mette vil præsentere forslag om interessegrupper blandt medlemmerne til at 
hjælpe med nogle af opgaverne i foreningen. Fx materielgruppe, arrangementsgruppe, 
slyngegruppe, …..
Forslag om at melde nogle datoer ind til bigårdsbesøg hos hinanden. Birgit vil gerne vise have 
frem og ikke mindst for begyndere kan det være rart at se hvordan det kan lykkes at have bier på 
parcellen. Vi melder datoer ind hvis vi har lyst og det præsenteres i øvrigt for biavlere.
Dead-line: helst i løbet af påsken, men ellers sig til hvis noget er undervejs.

6. Fræsning af blomsterareal og bestilling af frø
Johan har arealet på to-do-listen.

Bestilling af frø.

Referat: 
Mette har talt med Johan i sidste uge og han har lovet at de fræser.
Han får besked om dato for arbejdsdag – at vi forventer at kunne komme til den 17. april.

Kurt har kigget på forskellige frøblandinger og indkøber til arealet.
Erik henviser til hjemmesiden bishop.dk der har en del frø og rimelige priser.
Vi opfordrede folk til at gemme frø til skolebigården i vores facebookgruppe. Det gentager vi.
Vi er enige om at blandingen skal være god for bierne, snarere end for øjnene, selv om det 
selvfølgelig også giver opmærksomhed.

http://www.bishop.dk/


7. Plæneklipper til ny sæson
a) Plæneklipper til ny sæson (Jan Erik skulle tjekke Eriks plæneklipper)

Referat: 
a) Jan Erik ved det godt, men afventer at vi nærmer os sæsonstart. Alternativt købes en ny/anden.

Mette foreslår - apropos at købe - en opgradering af foreningens slyngepark.
Vi har den nye fra sidste år som vi udlåner til medlemmer for 50 kr.
Vi har har en 3-solds som vi bruger til foreningens slyngninger. Begge låg er knækket, men den 
slynger udmærket.
Vi skal bruge 2 slynger når vi slynger foreningens honning. Ellers bliver vi aldrig færdige. Vi er 
afhængige af at medlemmer medbringer slynge og det kniber med tilmeldingerne. 
Skal vi opfordre til et slyngelaug af en slags – apropos ønske om at lave nogle arbejdsgrupper med
deltagende medlemmer? Tilbyde at alle foreningens slynger kan lånes/lejes hvis der er nogen der 
vil stå for det. - Og så overveje at anskaffe en motorslynge og måske en presse til udlejning hvis 
der er interesse for det. 
- Mette spørger medlemmerne vedrørende honningpresse. Slynger kan være punkt til 
generalforsamlingen hvis vi er oppe i en større udskrivning. Vi bør samtidig undersøge mulighed 
for at søge tilskud i fonde o.l.

7. Evt.

Drøftelse af vintertab. 

Dorte oplyser at mange (generelt) har mistet bier pga akut paralysevirus. 


