Referat fra bestyrelses møde tirsdag den 15. Januar
Dagsorden
1 Sommerprogram
Forslag:
Mandø tur
Tymol (til årets veroa behandling)
2 Mail til medlemmer
3 Rengøring
4 Hjemmeside
5 Opfølgning på opgaver
Forsikring - Preben
6 Evt.
______________________________________________________
1 Sommerprogram
Der bliver 3 arrangementer:
Mandø tur (Preben)
Tymol til veroa behandling-ved Preben (f.eks lørdag eller søndag
formiddag)

Åbenhave ved Helene og Svend - (Maibritt)
Der følges op på de 3 punkter senere.
2 Mail til medlemmer
Der er i øjeblikket problemer med at sende mail ud, i forhold til
persondataloven, mail listerne indeholder oplysninger som
ikke må videre sendes og det er ikke helt uproblematisk at få
renset listerne - før det er i orden bliver der ikke sendt mail ud.
For at synliggøre vores aktiviteter i foreningen vil vi også
fremover lægge billeder på hjemmeside og facebook fra
diverse arrangementer.
For at sikre, at ingen uønsket kommer på de sociale medier, vil
der fremover, samtidig med at man betaler for deltagelse i et
arrangement, ligge sedler, hvorpå man med underskrift kan

tilkendegive at man giver tilladelse til, at der bliver oﬀentlig gjort
billeder af en, i Alssund Biavlerforening regi.
3 Rengøring
Andreas og Eigil står for det
4 Hjemmeside
Der er fundet en, der gerne vil lave vores hjemmeside, da Raja
ikke har den tid det kræver at få en hjemmeside etableret.
Det er et engangs beløb på omkring kr 2000 forbundet med
opstart, derefter et årligt beløb på kr 240,- for at opretholde
domænet.
5 Opfølgning på opgaver
Forsikring - Preben
Venter til senere
6 Evt.
Kurser ved DBF for erfarne biavlere - måske få undervisning
lokalt - (Andres undersøger det)
Drøftet om vi fremover skal oﬀentlig gøre større arrangementer
i DBF` blad - Maibritt finder ud af noget til næste gang med
hensyn til deadline osv.
Fremover skal vi ha en lille ting med til dem der afholder et
arrangement. (Gavekort til Swienty på kr150,- pr. person for
folk i foreningen, folk udefra får vin for samme beløb)
Vi vil fortsat sælge pølser hver 14 dag i skolebigården, Maibritt
finder ud af hvor vi kan købe pølser.
______________________________________________________
Næste møde
Tirsdag den 5. februar kl 18.00 - (uge 6)
I Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg

