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Kære biavlere
På grund af coronavirus situationen, er der intet der tyder på, at det vil være forsvarligt at undervise i biavl,
hverken i teori eller praktik de kommende to måneder eller længere. Det vil ikke være muligt at undervise i
biavl og samtidig holde afstand. Begynderundervisningen 2020 er derfor aflyst. Ligeledes vil de generelle
skolebigårds aktiviteter være aflyst, foreløbig indtil vi kan samles igen uden at skulle holde afstand.
Skolebigården
Alle aktiviteter i skolebigården er aflyst indtil videre. Men bierne skal selvfølgelig passes. Bestyrelsen har
besluttet at det bliver gjort af en evt. to biavlere af gangen, som så selvfølgelig må tage sine forholdsregler i
forhold til afstand mv. Ligeledes skal materiellet rengøres, vedligeholdes og anvendes efter de samme
principper. Opgaverne i den første periode indtil ca 15 maj er fordelt. I forhold til corona udviklingen vil vi
senere lave en plan for næste periode. Det er også besluttet at bringe antallet af bifamilier ned på 8
familier, så snart udvintringen er gennemført.
Begynderkursus i biavl 2020
Alle kursister har fået personlig besked via mail om aflysningen. Jeg har, givet udtryk for at såvel
instruktørerne og bestyrelsen er meget kede af at måtte skride til aflysning, men at situationens alvor gør
at vi ikke har noget valg. Betalingen for kurset refunderes naturligvis.
Samtidig har jeg givet udtryk for, at vi meget gerne vil fastholde dem som et undervisningshold og tilbyde
dem følgende:
-

I tilbydes at begynde som et samlet begynderhold i 2021, på samme betingelser som i er tilbudt i år.
Vi tilbyder jer at tilmelde jer vores lukkede facebook gruppe, så i kan følge med i foreningens arbejde,
f.eks ved at følge ”what to do” opslag.
Dem af jer der har fået bier tilbydes en mentor, som så vil aftale særlige forholdsregler for, hvordan i
får passet jeres bier. Evt. også ved brug af facetime. Fortæl mig hvem der har fået bier?
Når det igen bliver muligt at samles, vil vi tilbyde jer at mødes med instruktørerne og måske andre. Evt.
kan der også blive andet, i kan tilbydes at deltage i.
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