
Referat fra bestyrelsesmøde i Alssund Biavlforening 

Tirsdag den 19. marts kl 18.00 - (uge 12)

I Skolebigården

_______________________________________________


Deltagere: 

Preben Hansen, Eigil Kjær, Andreas Kaad, Maibritt Oksen,

Kaya Hansen og Margit Cargnelli

Fraværende:

Klaus Hviid

Referat: 

Margit Cargnelli

_______________________________________________


Dagsorden 
1 Godkendelse af referat    

2 Hjemmeside - opfølgning

3 Opfølgning på opgaver

     Lokaler til generalforsamling - Preben

     Roll-Up ved DBF - Margit

4 Skal vi ha` en Konkurrence “nyt logo til Alsund biavlforening”

5 Als 4H har forespurgt om mulighed for lån af dragter m.m.

6 Undervisning i trugstade i skolebigården

7 Evt.


_______________________________________________


1 Godkendelse af referat 
    Referater er godkendt


2 Hjemmeside - opfølgning 
     Siden er kommet igang, der har været lavet et par små 
justeringer. Nu skal vi bare igang med at lægge opslag ind




3 Opfølgning på opgaver 
     Lokaler til generalforsamling 4. september - Preben

Spisning:

Vi bestille mad ved “Det Sønderjydske Køkken”

Spiser i “Det Sønderjydske Køkkens” lokaler

Generalforsamlingen:

Selve generalforsamlingen bliver afholdt i det store lokale i “Det 
Sønderjydske Hus”

Vi laver selv kaffe  og Kaja bager 


     Roll-Up ved DBF - Margit

Vi kan få en Roll-Up ved Dansk biavler forening, med deres 
logo, hvor der er også er plads til at få trykt vores eget logo.

Prisen er omkring kr. 1000,-

Vi vender tilbage til det senere.


     Mandø tur:

Lørdag den 22/6 kl 11.00

Pris: kr.145,- 


Man sørger selv for transport til Vester Vedsted

Afgang fra Vester Vedsted kl 11.00 - man skal være der 20 min 
før afgang.

Turen indeholder; traktor tur/retur til Mandø

                             Rundtur på øen med stop flere steder ( vi

                             får program derovre fra)

                             Frokost - sommermenu platte (drikkevare er  
                             Ikke inklusiv) 

Tilmelding senest 10 dage inden (12. Juni)

Betaling ved tilmelding


Gartnernes forsikring

Der er en del papirer der skal udfyldes i forbindelse med 
flytning, som ikke er blevet lavet endnu




4 Skal vi ha` en Konkurrence “nyt logo til ABF” 
Er ikke aktuelt 


5 Als 4H har forespurgt om mulighed for lån af dragter 
m.m. 
Der bliver skrevet et brev til Als 4H, at de har mulighed for at 
låne/leje ting på lige fod med foreningens øvrige medlemmer.

Udlån i længere perioder er ikke mulig da tingene bliver brugt i 
foreningen


6 Undervisning i trugstade i skolebigården 
Vi arbejder på at få et trugstade op og køre


7 Evt. 
Grill aften


Dem der i årets løb har hjulpet med små og store ting for at 
vedligeholde vores forening, bliver inden generalforsamlingen 
inviteret til en grillaften, som tak for hjælpen.


Åben have

Til åben have betaler deltagerne direkt, til den der holder åben 
have - de der invitere til åben have, bestemmer selv prisen for 
arrangementet 

Derforuden betaler man 40 til kaffe og brød som til alle andre 
arrangementer


Oprydning i skolebigården

Det står Kaja for - hun vil gerne selv gøre det, hvis hun har brug 
for hjælp, siger hun selv til.


Blomsterkasser 

Kasserne samles og fyldes med jord (Andreas samler kasserne 
og Andreas, Margit og Margit mand fylder kasserne med jord)

Skal tilplantes inden opstart af begynderhold i skolebigården




Generalforsamling i DBF

Der er meldt to til generalforsamling

Preben tager med som delegeret og desuden tager Andreas 
med.


 _______________________________________________


Næste møde: 25. Juni (Uge 26) kl 18

Sted: skolebigården



