Protokoll halvårsmøte

Protokoll fra halvårsmøte i Våland Kolonihage
14.03.2018

Sak 1. Informasjon fra Biegruppen

Frode Dyrstad informerer:
Det er mangel på bier og birøkterlauget har problemer med å skaffe bie kolonier nok til alle
de som vil ha. Det er blitt utarbeidet retningslinjer for biehold i kolonihagen og dette vil bli sendt til
styret. Kort oppsummert, vil de se noenlunde slik ut:
1. Må være minst to birøktere med felles ansvar, dette er nødvendig i tilfelle sverming.
2. Alle som skal ha bikuber i hagen må ha gjennomgått birøkterkurs og være medlem av
birøkterlauget.
3. Tiltaksplan for sverming. Det må være fastlagt rutiner
4. Plan for regelmessig bytte av dronninger i kubene. Vanskelig å holde kontroll på parring,
dronningbytte forebygger sinte bier. Dronninger må fremskaffes av autorisert personell.
5 . Foretrekker brune bier, dette er de snilleste biene.
6. Plassering på forhåndsgodkjent plass, man kan ikke plassere bier på alle parseller. Plassering skal
være i henhold til retningslinjer fra mattilsynet.
7. Mattilsynets lover og forskrifter skal følges.
8. Nærmeste naboer skal varsles og eventuelle klager skal være ferdigbehandlet før utplassering av
kuber.
Bieprosjektet vil bli styrt av den enkelte kolonist som ønsker å holde på med dette.
Brune bier er godt tilpasset norske forhold. Representanten fra birøkterlauget gav god og utfyllende
informasjon om biehold, arbeidsmengde, kostnader, sverming, bistikk o.l. og svarte villig vekk på
spørsmål fra salen.
Styret har ikke tatt noen avgjørelse ang biehold i hagen og dette vil bli vurdert når det kommer en
søknad om biehold.
Mer informasjon på www.birøkterlaget.no
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Sak 2.
Informasjon fra styret:
‐Det er blitt lagt fliser på kjøkkengulv.
‐Det er blitt fremskaffet en ny prosjektor i hagehuset.
‐Dag Olav Informerte om podekurset som ble avholdt i februar. Kurset ble ansett som
vellykket.
‐ Informasjon om Offisiell Facebook side og gruppe for kolonistene.
‐ Ny dugnadsleder ble presentert: Erica har ansvar for pliktdugnad og henvendelser
angående dette tas opp med Erica på mail:
‐Pliktdugnad som ikke følges opp av den enkelte kolonist, blir det sendt regning på.
‐Fellesdugnaden er et godt sosialt arrangement, kolonister som ikke ønsker å være med på
dette bes om å drive med arbeid på egen parsell på annet tidspunkt enn når fellesdugnaden
blir avholdt.
‐ Kirsten tar i mot bestillinger på kafedugnad.
‐ Barkelasset skal brukes under dugnaden og vil forsvinne i løpet av sesongen.
‐ Innkjøp av ny Klematis til Thuvsplass.
‐ Grener til brenn‐plassen blir vanligvis fliset før st.hans. Dette året blir det fliset vesentlig
tidligere og kolonistene oppfordres til å levere grener på brenn‐plassen så snart som mulig.
‐Tore informerer om Nemaslug‐kampanjen, kaldt vær gjør at Nemaslug bør bestilles i Mai
slik at vi kan ha Nemaslug kampanjen blir etter 17 Mai. Sluxx bruk er opp til hver enkelt
parsell eier.
‐ Vann blir satt på etter påske. Dette på grunn av det kalde været. Vannmåler leses av,
kolonihagen betaler for antall liter vann og parselleierne blir oppfordret til å passe på drypp i
kraner, vannlekkasjer osv. Vannspredere bør ikke gås i fra ubevoktet.
‐ Hagen fikk diplom i fjor for fineste hage, vi satser på at vi får dette i år også. premieutdeling
ved seremoni på Torget i Stavanger i år.
‐ Minigraver blir nå vurdert i fra sak til sak. Fører av slikt kjøretøy skal være autorisert og
faren for skade på gamle vannveiter skal ikke være tilstede.
‐ Hekkeavfallet kan nå settes i sekker ved låven. Dette blir kjørt bort av Hans i påsken. Det er
kun hekkeavfall som kan settes ved låven. Restavfall og annet søppel er det opp til den
enkelte parselleier å bli kvitt.
MVH Styret
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