
Konstituerende bestyrelsesmøde 12. april 2003

Deltagere: Jens Hedegård, Flemming Thorsen, Mogens Kildehøj, Peter Iversen (referent)

Desuden deltog naturvejleder Dorte Langborg-Hansen i mødet

Før mødet var bestyrelsen og andre interesserede rundt i området ved Klintholm for at se på mulige 
placeringer af en kommende bigård.

Konstituering
Flemming Thorsen tager sig af formandsposten med et løfte fra den øvrige bestyrelsen om at hjælpe
til med løfte opgaven.

Peter Iversen blev kasserer og klarer samtidig sekretæropgaverne.

Bestyrelsen vil opfordre Rasmus Rasmussen til at tage revisor-posten.

Flemming og Peter besøger Ole for at få afhentet regnskabmateriale, ting til bigården mm.

Naturskolen kan godt finde en plads til biavlerforeningens samling af gamle bitidsskrifter mm.samt 
den gamle slynge, der er i foreningens besiddelse.

Hjemmeside
Diskussion af hjemmeside. På sigt bedst at flytte den fra Oles server.

Peter spørger Danmarks Biavlerforening, hvordan muligheden nu er for at lægge siderne på 
Bivalerforeningen server. Hvis svaret er negativt kan Flemming Thorsen tage det op i 
Hovedbestyrelsen. En anden mulighed er at knytte sig til en lokal server, der rummer Hammel-sider.

Bigård ved Klintholm
Flemming Thorsen koordinere sammen med Henrik Bentzen arbejdet med at få opstillet bigården 
ved Klintholm. Rasmus Rasmussen og Jens Hedegaard er hjælpere.

Bierne skal flytte ind omkring 1. maj. Så de er klar til at blive åbnet for den 10. maj.

Det sker ved et arrangement på Biernes med start kl. 14. Her bliver mulighed for at se til bierne, 
smage et glas mjød, nyde sin medbragte eftermiddagskaffe-kurv i det grønne og lade børnene rulle 
vokslys.

Jens Hedegaard medbringer mjød (også nok til at sælge et par flasker, hvis der bliver behov for det).
Der er vist ingen, der har honningoverskud at sælge af til arrangementet, så beskeden må lyde. Høst 
din egen honning, hvis du vil sikker på at have honning hele året.

Vi skal have købt voks og væge hos Poul Erik, samt plastglas til at servere mjøden.

(desuden skal vi have rekvireret brochuremateriale hos DBF og have genoptrykt vores egen lille 
pjece.)

Pressen er interesseret i forhåndsomtale. Måske kan det kombineres med at Flemming Thorsen skal 
levere bier til prins Joakims Skrækkenborg (eller hvordan det nu staves). Det vil være en god lokal 
bihistorie i pressen. (og sikkert kunne gå i både TV-2 Østjylland og Radio Østjylland). Flemming og
Henrik har mulighed for selv at levere billeder.



Øvrige arrangementer
Søndag den 15. juni bliver der slynget honning for første gang. Det sker på stedet, så intereresserede
kan følge processen lige fra afhentning af tavlerne til de gyldne dråber løber ude af slyngen. Her har
naturvejlederne et arrangement i forvejen, som fint kan kobles sammen med tilbudet om at se 
slyngning og høre om bier..

Mandag den 28. juli om aftenen slynger vi den sidste honning. Flemming Thorsen fortæller 
fremmødte biavlere om varroabekæmpelse/varroastrategier i praksis. En anden tager opgaven med 
at slynge honning og fortælle om vores fascinerende brod-bærende venner, til nysgerrige og ikke 
biavlere.

Mogens Kildehøj hører om Poul Erik har besøg af andre lokalforeninger, hvor vi kan koble os på. 
Det blev efterlyst i rundringningen blandt medlemmerne.

Hvis Flemming Thorsen i løbet af sæsonen for besøg af andre biavlereforeninger, siger han til, så 
medlemmerne kan få tilbudet om at deltage.

OK til foreningen betalt lokalforeningskontingent til nabobifamlierne, hvor vores medlemmerne 
bruger begynderkursus og skolebigård, men ud fra de konkrete personer.

Diverse
Peter efterlyser medlemslister pr. 1. april hos Inger Holm i Biavlerforeningen.

Pinlig episode er at Egon Johannesen i Hinnerup meldte sig ind i foreningen under mødet i Inside 
med den fynske dronningeavler i 2002 og betalte samtidig. Siden har han ikke hørt fra hverken DBF
og HBF. Vi har aftalt foreningens sørger for, at de er medlem hele 2003, samt får tidskriftet for hele 
2002.

Flemming Thorsen prøver at skaffe tidsskrifter fra 2002 og jan.-apr. 2003.

Peter tjekker og opdaterer vores egen pjece, så der kan ligge nogen i naturskolen.

Peter ser på udkast til pjece om bigården, som skal laves i naturskolens normale pjece-design.


