Referat af bestyrelsesmøde 28-09-18
Tilstede :
Arne Egelunn Nielsen
Bo Egelunn Nielsen
Leif Holm Jørgensen
Carsten Grell
Kurt andersen - referent
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17-04-18
Referat fra bestyrelsesmøde 17-04-18 godkendt og underskrevet af bestyrelse.
2. Dagsorden til generalforsamling 04-10-18
Dagsorden for generalforsamling 04-10-18 blev gennemgået og udarbejdet .
3. Kontingent for 2019
Vi bibeholder samme kontingent for 2019 som det var i 2018.
710,- kr til DBF og 120,- til Slagelse Biavlerforening
4. Hyggeaften
Der vil igen i år blive arrangeret hyggeaften. Det vil i lighed med sidste år blive
afholdt i Slotsbjergby forsamlingshus. Dato for hyggeaften vil blive 16-11-18.
5. Vinterens aktiviteter
Vi diskuterede vinterens aktiviteter og vil igen i år komme med en form for
begynderkurser, vi vender senere tilbage med nærmere information.
Vi prøver om det vil være muligt at finde en der kan komme og fortælle om
biavl, det ligger dog ikke fast endnu.
Igen i år vil der blive arrangeret bisløjd på Arnes værksted. vi satser på at
starte op i løbet af december måned, nærmere om det senere.

6. Middag på Comwell
Bo vil igen i år forsøge at arrangere middag på Comwell i sorø, hvor vi selv
laver maden. Honning vil være en gennemgående ingrediens.
7. Årets gang i bigården
Vi er kommet godt i gang i den nye bigård. Vi har 20 bifamilier i skolebigården
hvoraf nogle af dem er placeret i Valbygård skoven da det vil være for mange
familier at have i bigården på Skælskør Landevej.
En del af vores bifamilier er nye familier vi har lavet i år.
Problemet med overfladevandet i bigården er løst ved at grave en rende til
afledning af vandet.
8. Næste bestyrelsesmøde
På grund af vi afventer generalforsamling 04-10-18 har vi endnu ikke fastsat
dato for næste bestyrelsesmøde.
9. Eventuelt
Der er intet at berette under eventuelt.

