
Bestyrelsesmøde 25.04.99

Tilstede: Kurt, Torben, Ole, Peter, Henrik (referent). Afbud fra Kristian.

1: Arrangementer og skolebigård i 1999
Besøg hos Peter Stougaard, Odder. Lørdag den 7. august. Vi skal høre om hans biavl og hans 
avlsarbejde, hvor han blandt andet muntrer sig med tyrkiske bier. I løbet af eftermiddagen skal vi 
også besøge Peter Stougaard parringsstation på Alrø. Kurt står for arrangementet og indkøber en 
lille gave til værten som tak for besøget.
Vi skal være hos Peter Stougaard kl. 13.30 og mødes kl. 12.30 ved Insides hovedindgang, så vi kan 
køre samlet. 

Skolebigården
8. maj kl. 14: Kurt er ansvarlig for dagen
29. maj kl 14: Torben er ansvarlig for dagen
12. juni kl. 14: Ole er ansvarlig for dagen
26. juni kl. 14 Christian er ansvarlig for dagen
10. juli kl. 14: Henrik er ansvarlig for dagen
24. juli kl. 14: Ole er ansvarlig for dagen - demonstration af myresyre-behandling 
7. august kl. 12.30: Besøg hos Peter Stougaard
21. august kl. 14: Vi forsøger at få en til vurdere vores bier og snakker varroabekæmpelse, evt. 
dryppemetode med oxalsyre, hvis metoden er godkendt til den tid. Peter er ansvarlig for dagen. Vi 
har endnu ikke fundet frem til nogen,der vil gæste os.

Biavlerforeningen byder på kaffe, og kagespisning er op til deltagerne. Hvis nogen har kage med 
kommer der kage på bordet.

Den ansvarlige står for at møde frem og har styr på hvad der skal ske i løbet af dagen, somk sørger 
for at der er indkøbt kaffebønner. Efter mødet sørger den ansvarlige for at kontakte Peter og referere
hvad der er sket, så det kan komme med på vores hjemmeside. 

Hvis vedkommende ikke kan komme, er sørger den ansvarlige for at der kommer en anden.

2: Udsendelse af nyhedsbrev
Peter sørger for udsendelse. Kontakter Mogens Kildehøj for at få brev med. Mogens har tilbudt at 
betale porto. Kurt tjekker Poul Erik om han er klar med katalog og til at betale for en udsendelse. 
Hvis både katalog og brev fra Mogens skal med gemmer vi frimærker til næste gang. 
Medlemmer af Grønbæk-Svostrup Biavlerforening er velkomne til at deltage i vores arrangementer 
og foreningen får tilsendt indbydelse.

3: Hjemmeside
Per Knudsen har udarbejdet forslag til hjemmeside på baggrund af tekst fra Peter. Vi snakkede 
forslaget gennem. Det blev godkendt med enkelte rettelser. Peter står for rettelserne.
I det kommende nyhedsbrev bliver medlemmerne advaret om, at de kommer på hjemmesiden med 
navn, adresse og telefonnr. medmindre de siger fra. 
Interesserede kan komme på hjemmesidens liste over dem, der vil hente sværme, samt på listen 
over dem, der vil sælge honning.
Salg af stader, bier mm. får ikke sin egen side på hjemmesiden, men det kan komme i Nyhedsbrevet
og vil på den måde også være at finde på hjemmesiden.

Startsiden bliver opdateret efter hvert møde med oplysning om næste møde. Samtidig kommer der 
et referat af det netop afholdte mødet i Dagbogen. 



Hjemmesidens adresse er www.oles-service.dk/bi.

6: Evt
Næste bestyrelsesmøde er lørdag den 28. august hos Christian, medmindre der kommer anden 
besked.

Vores tidligere medlem Jens Dalby i Gjern har 10*12 stader, forskelligt materiel og gamle slynge 
gratis til en ny biavler. - Det kommer med i nyhedsbrevet.

Ole og Kurt står for det videre arbejde med skuret i skolebigården.

KH Peter


