Nyhedsbrev marts 2017.
Generalforsamling2017
Husk tilmelding til generalforsamlingen d. 2. april, 2017, kl. 10:00 - 16:00 på Fjelsted Skov kro
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Efter generalforsamlingen afholdes en workshop om notatføring i avlsarbejdet.
Det bliver en videns udveksling omkring notatføring, arveføring/stamtavle, stadekort. Her vil der
være 4 biavlere der vil give et oplæg om deres praksis med notater o. lign. Disse indlæg vil blive
udgangspunkt for samtale og ideer til den enkelte avler. Husk at notatføring er et yderst
nødvendigt redskab i dronningavlen.
Af hensyn til bestilling af forplejning er tilmelding nødvendig til formanden Anders Peter Blæsild
tlf. 21 52 62 94 eller via mail til info@fredeligebier.dk, senest d. 29.marts, 2017
Deltagelse i generalforsamling og workshop er gratis for medlemmer (Husk kontingentbetaling)

Nosema 2017
Nosemaprøver 2017 skal tages i uge 14 (3. – 9. april) og prøverne skal sendes senest mandag d. 10.
april, således at de ikke kommer til at ligge i posten påsken over.
Prøven sendes til:
nosemaan
v/Georg Kinch
Midtbjergvej 14
6720 Fanø
Tlf. 20725709 Mail georgkinch@ofir.dk

Avlsudflugt.
Der arrangeres en avlsudflugt d. 6. maj, 2017, til renparringsstationen på Helnæs
Denne dag vil der blive en udflugt til Helnæs hvor der er renparring af Carnica dronninger.
Vi skal se på bierne, og vurdere dem, med efterfølgende karaktergivning af bifamilierne. Dette
kaldes med et fint ord for en kalibrering. Kalibreringen kan give os en mere ensartet vurdering af
de forskellige bifamilier dronningeavlerne imellem.
Husk at sætte dagen af til denne udflugt – nærmer program udsendes efterfølgende.

Samarbejde med Danmarks Biavlerforening
Dronningavlerforeningens bestyrelse har indledt et samarbejde med DBF omkring sekretariats
arbejdet, herunder kontingentopkrævning m.m.
Kontingentet 2017
Vi arbejder som en selvstændig forening og har ikke fælles økonomi med Danmarks
Biavlerforeningen. Vi betaler dem blot for at tage sig af arbejdet omkring opkrævning af penge til
div. arrangementer.
Kontingent 2017 på kr. 300,- kan indbetales til foreningens konto i Sparekassen Sjælland
Reg.nr. 6070 Konto nr. 0004461957
Mvh.
Anders Peter

