
Referat af bestyrelsesmøde 15-01-18 
 
Tilstede : 
 
Arne Egelunn Nielsen 
Bo Egelunn Nielsen 
Leif Holm Jørgensen 
Carsten Grell 
Kurt Andersen………..referent  
 
Dagsorden 
 
Punkt 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 23-10-17 
 
Referat af mødet 23-10-17 godkendt og underskrevet af bestyrelse. 
 
Punkt 2. Varroa behandling 
 
Det er tid til behandling med oxalsyre.På grund af problemer med 
overfladevand i den nye skole bigård er halvdelen af  skole bigårdens bistader 
midlertidigt placeret på Valby gården og resten placeret  i skoven. Da vi ikke 
kan komme så mange i skoven på grund af evt jagt, bliver det kun på Valby 
gården vi sammen behandler med oxalsyre. 
 
Vi mødes på lørdag d. 20-01-18 på Valbygårdsvej 94  4200 Slagelse 
kl. 14  
 
Det vil være muligt at få udleveret oxalsyre til egne bifamilier, husk emballage ! 
 
Punkt 3. Kalender 
 
Alle medlemmer har fået udleveret kalender med mødedage i årets bi sæson. 
Vi vil fremover koordinere mødedagene med tidsskrift for biavl. 
 
Punkt 4. Skolebigården  
 
Vi har stadig ingen afklaring med hensyn til den megen overfladevand i skole 
bigården. Vores plan er at etablere dræn der skal fjerne problemet. Vi håber 
snart at have en afklaring da bi sæsonen nærmer sig. 
 
 



Punkt 5.  Møde hos Arne 09-01-18 
 
Vi havde et godt møde hvor forskellige forslag til kommende aktiviteter blev 
diskuteret. Der vil komme mere information senere. 
 
På mødet deltog to nye medlemmer, velkommen til jer. 
 
Punkt 6.   Kasserens beretning 
 
Vi har modtaget og betalt for flytning af skolebigården. Derudover var der intet 
at bemærke-  
 
Punkt 7.   Medlemsliste 
 
Medlemslisten er gjort op. Vi har 54 medlemmer i Slagelse Biavlerforening 
 
Punkt 8.   Hovedgeneralforsamling  
 
Hovedgeneralforsamling 2018 finder sted d, 14-04-18 i Slagelse. Mere om dette 
kommer når tiden nærmer sig. 
 
Punkt 9   Vintermøder 
 
Der vil blive holdt kursus møder på Antvorskov skole følgende dage 
 
23-01-18   06-02-18   20-02-18   06-03-18   20-03-18. 
Vi mødes i klasselokale A1 på Antvorskov Skole 
 
På mødet d. 23-01-18 vil der være en generel information om biavl og udstyr 
 
Punkt 10.   Projektor  
 
Vi mangler Projektoren , er der nogen der ved hvor den er ?  
 
Punkt 11.   Comwell 
 
Lørdag d. 24-02-18 vil der blive arrangeret madlavningsdag på Comwell i Sorø. 
Vi laver maden i fællesskab. Honning vil være en vigtig ingrediens i retterne. 
Det vil være muligt at tage en ledsager med. Prisen vil være 205,- pr deltager- 
 
Tilmelding til Bo  på 40 88 61 68 



 
 
Punkt 12. Næste bestyrelsesmøde  
 
Næste bestyrelsesmøde bliver 08-03-18 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 


