
Referat af bestyrelsesmøde 08-03-2018 
 
Tilstede : 
 
Arne Egelunn Nielsen 
Bo Egelunn Nielsen 
Leif Holm Jørgensen 
Carsten Grell 
Kurt Andersen………..referent  
 
Dagsorden 
 
1, Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15-01-2018 
 
Referat fra 15-01-18 godkendt og underskrevet af bestyrelse 
 
 
2. Evaluering af maddag på Comwell d. 24-02-2018 
 
Maddag på Comwell, hvor deltagere selv var med til at tilberede maden var 
igen i år  en god oplevelse. Der var positive tilbagemeldinger både fra 
klubbens medlemmer og fra Comwells side. Udover maden var der også et 
interessant foredrag om mjødbrygning.  
 
 
3. Hovedgeneralforsamling i Danmarks Biavlerforening 14-04-2018 
 
Danmarks biavlerforening afholder generalforsamling på Hotel Kong Frederik II 
Idagårdsvej 3  4200 Slagelse. kl 10-00. Slagelse Biavlerforening er 
repræsenteret ved 2 delegerede, Arne Egelunn og Bo Egelunn.  
Alle er velkomne til at møde op og høre på. 
 
 
4. Skolebigården og møder  
 
Problemet med overfladevand i den nye bigård er løst. Der skal dog føres et 
nyt afløb til eksisterende kloakledning, hvilket der lidt problematisk på grund 
af frosten. Det bliver udført så snart det er muligt. Det er ikke sikkert at hele 
bigården vil være på plads når vi starter undervisning i bigården, men der vil 
være enkelte bifamilier på plads når vi starter op d. 07-04-2018. 
 
 



Adresse på den nye bigård er.  
Skælskør Landevej 5 4200 Slagelse ( når man kommer fra Slagelse er det lige 
før rundkørsel på venstre hånd )  
Information om kommende møder i Slagelses Biavlerforening er givet til 
Danmarks Biavlerforening og vil blive bragt i Tidsskrift for Biavl. 
 
 
5. 150 års jubilæum i Slagelse Biavlerforening 20-04-2018. 
 
Vi vil ikke lave noget på selve dagen, men i stedet markere dagen først på 
sommeren i forbindelse med en honning / jordbær dag i skolebigården. 
Vi har forskellige ideer om hvad yderligere skal ske på dagen, evt med en 
fortælling af Slagelse Biavlerforenings historie.  Mere om det senere. 
 
 
6. Kassererens oplysninger 
 
Moms er indbetalt. Formanden har afleveret diverse regninger til kasserer. 
 
 
7. Mange nye på vores kurser. 
 
Vi har oplevet en stor interesse på vores kurser. Ikke kun på kursusaftener på 
Antvorskov Skole, men også på værksted hos Arne hvor der bliver produceret 
bi materiale i stor mængde. Det er rigtigt glædeligt at se den store interesse. 
Indmelding i  Slagelse Biavlerforening kan ske ved henvendelse til Arne 
Egelunn der vil sørge for det fornødne. 
 
Slagelse Biavlerforening  
v/ Formand  
Arne Egelunn Nielsen 
Præstevænget 13 
4241 Vemmelev  
tlf. 24414292 - 58382501 
 
 
8. Projekter 
 
Efterlysning af projekter fra referat af 15-01-2018. Projekter er nu hos Arne 
Egelunn. 
 
 



9. Næste bestyrelsesmøde- 
 
Næste bestyrelsesmøde  bliver 17-04-2018 
 
10. Eventuelt 
 
Intet at bemærke- 
  
 
 
 


