Referat af bestyrelsesmøde 30-10-18
Tilstede :
Arne Egelunn Nielsen
Martin Vollmer
Leif Holm Jørgensen
Carsten Grell
Kasper Lilholm
Knud Lilholm
Kurt andersen - referent
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 28-09-18
Referat fra bestyrelsesmøde 28-09-18 godkendt og underskrevet af bestyrelse.
2. Konstituering af ny bestyrelse

Formand .. Arne Egelunn Nielsen
Næstformand .. Martin Vollmer
Kasserer .. Leif Holm Jørgensen
Kurt Andersen
Carsten Grell
Suppleant .. Kasper Lilholm
Adresseliste på bestyrelse
Arne Egelunn Præstevænget 13 4241 Vemmelev
Martin Vollmer Grevens Træer 21C 4220 Korsør
Leif Holm Jørgensen Stillingevej 37 4200 Slagelse
Carsten Grell Tommedyssevej 2 4200 Slagelse
Kurt Andersen Sorterup Kirkevej 5 4200 Slagelse
Kasper Lilholm Tersløsevej 6 4190 Munke Bjergby

24414292
30250705
23716770
42336489
40833192
20354238

3. Oplæg til indretning af Skolebigården ved Knud og Kasper Lilholm.
Kasper og Knud Lilholm fremviste et spændende udkast til hvordan
Skolebigården kunne indrettes.
I store træk bestod forslaget i.

Klubhus og materialecontainer flyttes lidt længere ind på området for at gøre
dem mindre synlige fra vejen. Derudover etablering af stier på området. Små
“øer” med beplantning af bivenlige blomster/træer og buske.
Hvor stierne skal være skal jorden renses for sten, så stierne bliver jævne og
gøre det lettere at slå græssetØerne med bi venlig beplantning uden for stierne er det kun nødvendigt at
rense groft inden beplantning.
Vi diskuterede hvordan vi eventuelt kunne få dækket omkostninger til
beplantningen uden, at klubben skulle betale udgiften.
Vi vil undersøge, om det vil være muligt at få banker, fonde/, eller Slagelse
Kommune til at yde et tilskud til projektet.
Arbejdskraften vil vi selv bidrage med.
Vi er klar over at det ikke kan gøres nu og her, men derimod gøres i flere tempi.
Det kunne f.eks. være over 3 år.
Først er vi nødt til at tage kontakt til Vejdirektoratet ( med henblik på udsyn )
samt ejer af grunden for at få deres accept.
Knud og Kasper arbejder videre med projektet.
4. Kasserens beretning
Leif Holm Jørgen fortalte lidt om regnskabet. Der er ikke noget at bemærke ,
det ser stadigt fint ud.
5, Evaluering af Panzer Markedet.
Som nævnt ved sidste generalforsamling, var der lidt snak om hvordan
honning salget ved vores bod skulle være. Vi vil komme med et oplæg inden
næste Panzer Marked.
Vi mener det bliver 14/15-09-19. Det skal dog bekræftes først6. Rengøring af bi materiale, samt varroabehandling.
Vi mødes i Skolebigården 15 -12 -18 hvor vi giver bierne myresyre for at
begrænse varroamiderne. Som tidligere vil det være muligt at medbringe en
flaske hvis I ønsker at få myresyre med hjem til egne bier (dog kun til mindre
bigårde )
Når vi er færdige kører vi ud til Arne, hvor vi skal rengøre Skolebigårdens bi
materiale. I er velkomne til at medbringe eget bi materiale for rengøring. Vi vil
gerne have at dem der har materiale til rengøring tilmelder sig hos Arne.

7. Hyggeaften i Slots Bjergby 16-11-18 kl. 17.00
Vi har flyttet hyggeaftenen fra Slots Bjergby Forsamlingshus til Hemmeshøj
Forsamlings. Vi syntes omkostningerne i Slots Bjergby var for høje.
Der vil komme en separat invitation til hyggeaften.
Hemmeshøj Forsamlingshus
Hemmeshøjvej 30
4241 Vemmelev
8. Vinterens Aftenundervisning og Bisløjd
Aften Undervisningen vil som sidste år foregå på Antvorskov Skole
Første aften vil blive 15-01-19
Denne aften har vi Ole Sam Nielsen til at komme og fortælle om biavl.
Ole Sam har stor erfaring i Biavl og har bl. a. skrevet 2 bøger om emnet.
Bisløjd vil være på Arnes Værksted i Vemmelev
Første aften vil være 10-01-19.
Første aften vil der være en snak om hvad de forskellige kunne tænke sig at
lave i løbet af vinteren. Vi vil også lave materiale klar til røgpuster så det er klar
til den nye sæson
Der vil komme en mere detaljeret plan over mødedage.
Kasper Lilholm taler med Sjællandske medier om annoncering, med det
formål at skabe interesse og dermed nye medlemmer, der kunne tænke sig at
lære om biernes verden.
9. Middag på Comwell i Sorø
Vi ved ikke pt. om det stadigt vil være muligt. Vi vender tilbage senere når vi
ved mere.
10.  Eventuelt
Vi har nu 56 medlemmer i Slagelse Biavlerforening, hvoraf de 10 er nye
medlemmer fra i sommer.
11. Næste møde
Formanden indkalder til næste møde

