
Referat Bestyrelsesmøde - 21. marts 2007 kl. 19.00 - Referent Flemning Thorsen

Siden sidst:
- begynderkursus er kommet godt fra start
- MØB møde d. 22. marts om mjød
- Dansk Biavlskonference Flemming og Rasmus deltog
- Danmarks Biavlerforenings generalforsamling d. 24. marts FT forventer at deltage

Formandsskifte:
På grund af sygdom har formanden bedt om at få lov til at træde tilbage pr. 1. april. Bestyrelsen har 
valgt at pege på Rasmus Rasmussen som konst. formand frem til ny generalforsamling. Rasmus har 
sagt ja til at påtage sig opgaven. Vi siger tak !

Hjemmesiden:
- kort referat fra generalforsamlingen lægges ind
- den nye bestyrelse lægges ind
- aktuel medlemsliste lægges ind

Nyhedsbrev:
- nyhedsbrev forventes udsendt senest uge 15, FT spørger ”Bakkegården” om sponsorering af 
udsendelsen. Rasmus modtager et antal nyhedsbreve til uddeling på begynderkursus.
- til nyhedsbrevet foreløbig følgende arrangementer:
Møde hos Michael A. Nielsen i juni
Forventet møde hos Joan Strange i aug. 
Nøjagtige datoer fastsættes med værterne.
- Åben Hus: honninghøstaften forventes afholdt i juni sandsynligvis påKlintholm.Annonceres i 
pressen

Skolebigård:

Følgende punkt fra generalforsamlingen blev drøftet igen:

NYT!NYT!NYT!
Skal vi have en ”skolebigård” igen?
Peter har i bestyrelsen udkastet en ide til en ny form for skolebigård. De unge/nye biavlere samler 
deres bifamilier (eller nogle af deres familier) i en fællesbigård. Biavlerne mødes hver uge og passer
deres familier. De inviterer mere garvede biavlere til at komme med indlæg om emner, de selv har 
valgt. Mødeaftener/ dage fastlægges af de involverede som faste eller rullende.
Tænk! Hvis ideen fænger!
Hvor kunne en sådan bigård ligge? Er der nogle blandt medlemmerne, der har et areal, der kan 
rumme en bigård på i første omgang anslået en 10-15 stader?
Hvordan med muligheden for at komme under tag hvis det er ”møgvejr” ?
Mulighed for at slynge i mindre målestok under tag ?
Fænger ideen, kunne behovet for klubhus måske opstå på længere sigt.
Bestyrelsen finder ideen særdeles interesssant og opfordrer medlemskredsen til at overveje punktet 
frem til generalforsamlingen. ( pkt. udsendes til medlemmerne ).

Bestyrelsen har ikke umiddelbart nogen god løsning. Er der en, der kender en landmand, der har et 
tomt malkerum eller lignende stående, og som kunne tænke sig at låne den ud. Placeringen af 
bigården skule helst være inden for rimelig afstand fra en sådan bygning. 


