
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Alssund Biavlforening 
 
Tirsdag den 11. Maj 2021, kl 19.00 
I skolebigården 
_______________________________________________ 
Deltagere: Preben Hansen, Eigil Kjær, Andreas Kaad, Majbritt Oksen, Lars Friis og Margit 
Cargnelli. 
Fraværende: Kaja Hansen 
Referent: Margit Cargnelli 
 
Dagsorden 
1 Siden sidst 
2 Sommerprogram     
3 Nybegyndere  
4 Generalforsamling 
5 Evt. 
_______________________________________________ 
 
1 Siden sidst 
 
Eigil: 
Efter vores snak i bestyrelsen, at det skal være et krav at nye 
medlemmer af Alssund Biavlerforening, skal være medlem af 
Danmarks Biavlerforening. Bør der på den kommende 
generalforsamling, laves en anbefaling, fra bestyrelsen, om en 
vedtægtændring 
 
Margit: 
Der er lavet små videoer af arbejdet i skolebigården som er lagt 
på både hjemmesiden og Facebook så folk har haft mulighed 
for at følge med i hvornår der er lavet noget ved bierne - har en 
fornemmelse af at der er en del, der er glade for de små 
videoer. 
 
Rudi har deltaget i et Webinar  gennem DBF, Samarbejde og 
repræsentation i kommunerne“ bierne på den kommunale 
dagsorden” her opfordres foreningerne til at blive medlem af 
“kommunens grønne råd” 



 

 

 
Preben: 
Har i går taget kontakt til kommunen angående “Kommunens 
grønne råd”,  
 
    
2 Sommerprogram     
Da der stadig er meget usikkerhed, vedrørende forsamlinger  
pga Corona, udskyder vi sommerprogrammet 2021.  
Så snart der viser sig en mulighed for igen at forsamles i 
forenings regi, vender vi tilbage. 
 
Vi er startet i skolebigården, det foregår tirsdag aften. Her er 
alle velkommen til at kigge forbi og få en snak.  
Husk vi slutter af med en grill pølse! 
 
Punktet laves som selvstændigt opslag på både Hjemmesiden 
og Facebook  
 
3 Nybegyndere  
Det nye hold er startet, men der er lidt usikkerhed om holdets 
størrelse, nogen har lige snuset til det andre kommer nok til! 
   Tirsdag den 27. April  - Rundvisning og første intro 
   Tirsdag den 4. Maj   - Aflyst pga vejret 
   Tirsdag den 11. Maj    - 1. Gang i bierne 
 
4 Generalforsamling 
Vi har drøftet generalforsamling 
Aftalerne skal lige falde på plads, men planlægger ud fra  
Det bliver: Tirsdag den 7. sept 
På: Skovbykro  
Spisning: kl 18  
Generalforsamling: kl 19 
På valg til bestyrelsen er: Maibritt Oksen - Andreas Kaad - Eigil 
Kjær 
På valg som suppleant er: Kaja Hansen 
 



 

 

5 Evt. 
Hjemmesiden: en lille Update om brugen af vores hjemmeside 
Vores mest besøgte sider er forsiden og derefter vores side 
med billeder/videoer fra tidligere arrangementer. 
Der har i april været 1024 besøg på siden, heraf en del fra Kina 
og Rusland, som bare er bots der søger et sted at lave reklame. 
Der har været klikket 107 gange på videoerne  
Der har været 72 besøg fra Danmark og 88 fra Tyskland 
(besøgende fra Tyskland kan let være folk i Sønderjylland der 
bliver registreret som “tysk net”) 
 


