E-viseren april 2018

Opstart i bigården
Vi glæder os til at ses på første møde i skolebigården den 30. april kl 1900. Altså Ikke i dag
den 23. som ellers skrevet i bibladet. - Hvis du har en spand og en børste må du gerne tage
dem med og hjælpe med at istandsætte havens borde og bænke den 30. april.
Som lovet i nyhedsbrevet fra forrige måned er kalenderen nu blevet opdateret med
mødeaktiviteter for sommeren 2018.
30. april - kontrol af familiestørrelse, fodertilstand og dronetavler. Vedligehold af borde.
07. maj - Ugentligt eftersyn, kontrol af dronetavler. Begyndere første aften i skolebigården.
14. maj. - Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler. Bagefter bagagerumsmarked.
21. maj - Pinse, intet møde.
28. maj. - Ugentligt eftersyn og kontrol af dronetavler.
Følg med i hvad der sker på de enkelte mødeaftener i skolebigården og andre steder i
foreningen via http://aarhusbiavl.dk/kalender/.

Sværmfangere og nedtagning af hvepsebo
Vi skal også i år have så mange som mulig til at hente bisværme. Des flere vi er, des lettere
bliver det for alle parter. Det kan være vanskeligt at fjerne et hvepsebo, derfor er prisen
mindst kr. 300,00. Hvis du er interesseret i at komme på listen, som sendes til Politi og Falck
og ligger på vores hjemmeside, kan du kan sende en mail til formand@aarhusbiavl.dk.

Anden generalforsamling på et år.
Efter en ekstraordinær generalforsamling har foreningen fået ny formand, nyt medlem og
suppleant i bestyrelsen og ny revisorsuppleant. Læs referatet fra den ekstraordinære
generalforsamling på hjemmesiden. Tak til Eigil for at han stillede op og blev valgt til
formand. Eigil har været i bestyrelsen nogle år. Valget af ham gør at bestyrelsen kan beholde
noget kontinuitet. Ligeledes tak til de andre “nye” ansigter. Vi er alle udfordret på tid. Det er
nemmere når vi er flere til at løfte. Opbakningen fra foreningens frivillige er meget værdsat.
Uden de frivillige kræfter ville foreningen ikke eksistere.

Nyt på foreningens boligstatus
Det er endelig lykkedes JU at sælge sin andel af bygninger og grund til Risskov efterskole
med overdragelse den 30. juli 2018.
For at få råd til købet, har efterskolen med det samme solgt bl.a. laboratoriebygningen samt
området med skolebigården videre. Selvom der stadig er en langstrakt dialog i gang om
områdets fremtidige anvendelse, så er planen at bygningerne allerede rives ned umiddelbart
efter Ju’s udflytning (30. Juli). - Det gør at vores forening også pludselig har meget travlt.
Som nævnt på den ordinære generalforsamling er der nedsat et ny-bolig-udvalg. Vi har
mange ønsker til et nyt bosted, men med den noget forkortede tidsfrist er det ikke sikkert alle
ønsker kan realiseres i første omgang. Om udvalget kan finde en midlertidig eller mere
permanent løsning, bliver spændende at se. Der arbejdes på det. - Kender du en privat eller
offentlig aktør der vil indlogere / sponsorere en lokal biavlerforening i Århus, er du meget
velkommen til at sende en føler ud. Nogle krav er bl.a.: Plads til skolebigård, tørt opbevaring
af materiel, rindende vand til rengøring, mødelokale. Der er mange ting der skal nå at falde i
hak inden alle drager på sommerferie.

Vi har brug for dig
Gør din indflydelse gældende og vær med til at skabe aktiviteter med værdi for dine
med-medlemmer. Der er altid plads til en frivillig til :)
Det kan sagtens være en engangsforestilling.
Vil du stå for at arrangere:
● Sommerhygge/spisning/grillaften.
● At indkøbe og udlevere myresyre (august).
● Vise og fortælle om bier og biavl for kommunens skoleklasser.
Vi mangler koordinator for materiale tilsendt af DBF, (der kommer måske noget en
gang om året).
● Koordinator biernes produkter
● Koordinator biavlsinteresser
Har du et forslag til en aktivitet i foreningen vil bestyrelsen gerne opfordre til at komme med
dem. Hvis du eller en gruppe vil stå for planlægningen, kan vi formidle via foreningens
mailingliste. Nogle aktiviteter må deltagere selv betale. Hvis bestyrelsen bedømmer
aktiviteten til at være tilstrækkelig biavlsrelateret er der mulighed for at foreningen betaler helt
eller delvis.

Mangles plads i bigården?
Kontakt bestyrelsen hvis du mangler en ude-bigård.
Vi får sommetider forespørgsler fra private haveejer, virksomheder og landmænd at de har
plads til et par bistader, og om vi kender en biavler der vil være interesseret i at stille stader
op.
Kender du nogen der mangler bier til bestøvning, så fortæl dem om
https://bestoeverportalen.dk/, - et sted til at oprette kontakt mellem jordbrugere og biavlere.

