
Referat fra bestyrelsesmøde i Alssund Biavlforening 

Tirsdag den 5. februar kl 18.00 - (uge 6)

I Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg

_______________________________________________

Deltagere: 

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

Kaya Hansen, Klaus Hviid og Margit Cargnelli

Referat:

Margit Cargnelli

_______________________________________________


Dagsorden 
1 Sommerprogram opfølgning    

2 Hjemmeside opfølgning

3 Opfølgning på opgaver

     Forsikring - Preben

     Grillpølser - Maibritt

4 Prisen på kaffe til arrangementer

5 Kommunikation mellem bestyrelse/tovholdere til        
arrangementer og medlemmer

6 Hvad vil vi som forening gi tilskud til

7 Evt.

_______________________________________________


1. Sommerprogram opfølgning     

14/5 2019 Kaya holder åben bigård - pris følger!

26/6 2019 Mandø tur

16/7 2019 Åben have ved Helene og Svend 

  3/9 2019 Generalforsamling


2. Hjemmeside opfølgning 
Orientering




3. Opfølgning på opgaver 
     Forsikring - Preben

Vi er i øjeblikket forsikret ved sønderjydske. 

Vi har et tilbud fra Gartnernes forsikring på:

Hytte:        Værdi 100.000 brand, storm, indbrud   

                                                                        Præmie 2.000,-

                  Løsøre sum 25.000,-                     Præmie    106

Container: Værdi 10.000 +

                  Løsøre 25.00,-                               Præmie   700,-

Bistader:    8 stk.                                             Præmie    528,-

Vi har valgt at flytte fra Sønderjydske over til Gartnernes 
Forsikring

Vi melder os ind nu og lader forsikringsselskabet foretage 
overflytningen ved årsskiftet, (da forsikringen først først kan 
opsiges ved forsikringsret udgang)


     Grillpølser - Maibritt

Henrik levere fortsat pølser


4. Prisen på kaffe til arrangementer 
Prisen på kaffe og arrangementer vil fremover være    kr 40,-

Prisen i Skolebigården :    En pølse med brød              kr 15,- 

                                          En øl eller en vand.              kr   5,-


5. Kommunikation mellem bestyrelse/tovholdere til   
arrangementer og medlemmer 
Aftale mellem bestyrelse og tovholdere er afklaret.


6. Hvad vil vi som forening gi` tilskud til 
Efter behov og situation


7. Evt. 
Grillpølser/ kaffe og kage i skolebigården

Vi vil fortsætte med at sælge grill pølser hver 14.




Kaya laver brød til kaffe den anden uge


          I lige uger - Grill pølser

        I ulige uger - kaffe og kage

Er der yderlig arrangementer, aftales der hvad man skal ha’ og 
det har ingen indflydelse på opdelingen.


Skolebigårdens honning/honning slyngning

Vi lægger op til at det er begynderholdet der slynger, som en 
del af begynderkurset.

Da der altid er usikkerhed om hvornår man kan slynge, bliver 
der lagt to datoer ind i programmet som slyngedage, bliver der 
slynget første dag falder anden dag bort.


En generel snak om hvad vi skal med skolebigårdens honning, 
ud over den spand Swienty skal ha`.


Skriftlig tilkendegivelse om tilladelse til at offentliggøre billeder 
Maibritt redigere vores seddel med underskrift til 
arrangementer, så alle skriver under på samme ark, både for 
nemhedsskyld og for at reducere brugen af papir.

Papir med underskrifter,arrangement og dato vil blive gemt.


Skal vi ha` en Konkurrence nyt logo til Alsund biavlforening

Vi vender tilbage til punktet senere!


_______________________________________________


Næste møde

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

I Skolebigården



