
Bestyrelsesmøde torsdag den 2. marts 2017 kl. 19.00-21.30 
 

Tilstede: Bent Fr. Larsen, Frank Toftum, Morten Fischer-Nielsen, Nicki Toftum, Torben Skjoldshøj, 
Mona Eilschou Jensen, Susanne Hansen (referent) 

Afbud:  Flemming Jensen, 
 
Dagsorden: 

 Konstituering af bestyrelse 
 Generalforsamling den 22. april i Dalum 
 Undervisningsprogram 
 Deltagelse i forsøgsarbejde 
 Fordeling af opgaver i bestyrelsen 
 Arrangementer i efteråret? 
 Evt. 

 
Konstituering af bestyrelse 

 Frank – Næstformand 
 

Generalforsamling de 22. april i Dalum 
 

 Bent og Morten deltager 
 
Undervisningsprogram 
 

 Frank har udarbejdet et undervisningsprogram, som fortæller hvad der skal gøres på de 
enkelte aftener i skolebigården – én side per aften. 
 

 Der var enighed om at det er rigtig fint materiale. Der suppleres med én side om varroa-
behandling. 
 

 Der printes 6 sæt på kraftigt papir og siderne lamineres så de kan tages med ud i skolebi-
gården. 

 
Deltagelse i forsøgsarbejder 
 

 Skolebigården tilmeldes til følgende projekter: 
o Pollen - Propolis projektet 
o Skadegørere og bi-sygdommer 
o Mide-tællergruppen (tæller naturligt midenedfald 2 gange årligt) 
 
Susanne har efter mødet tilmeldt skolebigården. 

 
Fordeling af opgaver i bestyrelsen 
 

 Frank udarbejder en skabelon til turnusordning for instruktørerne. 
 

 Der var enighed om at det kunne være rart med en værktøjskasse per hold i skolebigården 
så eleverne også lærer om hygiejne for stadeknive, opsamling af voks m.v. 
Torben undersøger markedet for værktøjskasser, hvori der er plads til en røgpuster, voks-

beholder m.m. – Der købes desuden 2 sæt løbenumre som kan klæbes på værktøjskas-

serne (2 ens numre per kasse) 

 

 Torben får fabrikeret 3 nøgler til huset i skolebigården således at det er muligt at deles om 
græsslåningen m.v. 

 
 Torben køber en nøgleboks til nøglen til græsslåmaskinen 

 

 Susanne slår græs op til møderne i skolebigården den 2. maj og 16. maj (1-5 dage før mø-
det) 
 

 Torben holder styr på alle materialer i lagerrummet (lagerforvalter) 
 

Arrangementer i efteråret? 
 

 Der arrangeres et møde omkring emnet ”Rengøring af bi-materiel og vinteropbevaring” 
Torben taler med Bettina om en aften i oktober. 
 

 Der arrangeres et møde omkring emnet ”Vilde bier”  
Susanne taler med Lise Hansted om en aften i november. 
 

 Der arrangeres Grill eftermiddag/aften som afslutning på dagen ved sidste honningslyng-
ning den 29. juli 2017 (ca. kl. 17) 
Nicki og Morten er primus motor for arrangementet 
 

 Det besluttedes at foreningen ikke deltager i foreningernes dag i Næstved i september. 
Det er vor opfattelse at foreningen får for lidt ud af at deltage, da bi-sæsonen starter om 
foråret og ikke om efteråret. Forbud mod salg af honning på standen (efter forespørgsel 
fra interesserede gæster) er desuden utilfredsstillende.  
 

Evt. 
 

 Der indkøbes 100 kuglepenne med indgravering af foreningens navn og hjemmeside-
adresse – Bent bestiller 
 

 Økonomi bør være et fast punkt på bestyrelsesmøderne.  
 

 Morten orienterede om, at vi er stoppet med at bruge Paypal på hjemmesiden fordi det er 
for dyrt. Morten oplyste endvidere, at ved indbetalinger til foreningen via mobilepay går 
foreningens penge ind på Mortens private bankkonto som så efterfølgende overføres til 
foreningens konto, denne fremgangsmåde blev accepteret af bestyrelsen. 


