
Referat fra bestyrelsesmøde i Alssund Biavlforening 

Mandag den 5. august kl 17.00 - (uge 32) 

I Skolebigården

_______________________________________________


Dagsorden 

1 Godkendelse af referat    

2 Generalforsamlingen: gennemgang af punkterne fra   

   dagsordenen: 

      2a bestyrelsens beretning

      2b regnskab

      2c planer og forslag for det kommende år

      2d modtager den der er på valg, genvalg?

3 Hjemmeside - hvordan går det

4 Tilretning og godkendelse af “regler ved besøg i

    skolebigården” 

5 Efterårsprogram - hvilke arrangementer ?

6 Evt.

_______________________________________________


Dagsorden 

1 Godkendelse af referat 
Referater er godkendt


2 Generalforsamlingen: gennemgang af punkterne fra    
dagsordenen: 

      2a bestyrelsens beretning

Preben har den kke helt færdig endnu, men sende den til os 
(bestyrelsen), så vi har mulighed for at læse dnbe. Og komme 
med kommentar inden generalforsamlingen


      




      2b regnskab

Vi har gennemgået regnskabet, der er et par poster der endnu 
ikke er på plads, det får Eigil på plads inden 
generalforsamlingen.

Eigil sørger for at kunne udspecificere nogle af de større poster 
i regnskabet, hvis der bliver spurgt ind til det.


      2c planer og forslag for det kommende år

• Vi har endelig fået lidt gang i hjemmesiden - det har været 
svært da ingen af os har erfaring med hjemmesider fra tidligere, 
men det er vores plan at der langsomt kommer mere i gang 
den.

• Vi vil gerne lave flere tema aftner i skolebigården, i lighed med 
vores “thymol aften”

• På grund af manglende tilslutning, vil vi i det kommende år 
ikke tage på besøg ned medlemmerne, med mindre det er 
noget helt specielt 

• Arbejdslørdag med efterfølgende fælles spisning


      2d modtager den der er på valg, genvalg?

Andreas modtager genvalg til bestyrelsen 

Majbritt modtager genvalg til bestyrelsen

Kaja modtager genvalg som suppleant 


3 Hjemmeside - hvordan går det 
Indtil nu er det ikke rigtig lykkedes at få gang i hjemmesiden.

Men planen er at der inden generalforsamlingen, bliver taget 
hul på det, men da det er helt nyt for alle at arbejde med 
hjemmesider, bliver det i et tempo vi kan overskue.


4 Tilretning og godkendelse af “regler ved besøg i 
skolebigården” 

Dokumentet som skal udleveres inden hvert besøg i 
skolebigården og afleveres underskrevet ved besøgets start af 
“besøgs lederen” som selv SKAL deltage i besøget, er 



vedhæftet referatet, og vil blive lagt ind under retningslinier på 
hjemmesiden


5 Efterårsprogram - hvilke arrangementer ? 
    Forslag:

honningbedømmelse

jule aktiviteter i det sønderjydske hus

nytårskur ved Swienty 

Svampetur

Noget med mad, med bivenlige kryderyrter 


Majbritt prøver at tilrette vores Efterårsprogram


6 Evt. 
Eigil eller Preben sender medlemsliste med mail adresser til 
Maibritt

_______________________________________________


Næste møde: 

Vi mødes kl 17.00 onsdag den 4. September - en time før 
spisningen til generalforsamlingen.

Sted: 

Mommark Marina, Mommarkvej 380, 6470 Sydalsu 


