
Til Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge,
onsdag d.B.A4J,6

Forslog om etøblering of biløug i grundejerforeningen.

tlndertegnede og Margrethe Munk fremsætter nedenstående forslag til generalforsamlingen.
Vi ønsker at der gives opbakning til at undersøge mulighedeme for etablering af et bilaug i
grundejerforeningen.

Der stges om foreningens opbakning og samtlfike til etabtedng af et bilaug i foreningem rqi samt om
økonomisk stttte til uddannelse på biskole.

o Bilauget vil -arbejde på at opstille 3 bistader på overfaldsbygværket for enden af
Spangen, på Åvendingen.

. Samtidig med dette, søges der om økonomisk støtte til, at 5 personer kan gennemføre
et forløb på en anderkendt biskole, samt indkøb af materiel til opstart. om[ostningerne
til dette er i gang med at blive indhentet, men forventes at blive ca. 5.O00 tr. ttæste
forløb bliver i april ZOLZ.

Gevi nsten for Grundejerforeningen er følgende :
Forøget mængde bier til bestøvning af foieningens mange frugttræer og øvrige afgrøder
Socialt fællesskab og øget aktivitetsniveau i foreningen.
Mulighed for vidensdeling omkring havebrug, biologi, blomster og bier m.m. blandt børn og
voksne.
Honning produceret i nærmiljøet.

Nærmere detoljer og tidsplan for projeket er:

De to initiativtagere vil, såfremt forslaget bliver vedtage! bruge det kommende år til følgende:

1. Unders6ger muligheden for at bruge overfaldsbygværkets grund - og
evt. tag -til placering af bistader. Dette understges hos HOFOR

2. Hvis derrne placering ikke er mulig undersgges ahernativ ptacering.

3. Vil etablere et bilaug - efter forbillede fra model for Utterslev Moses Bilaug
- et projekt der er støtte af både den lokale grundejerforening og
Københavns kommune.

4. I løbet af processen undersøges muligheder for støtte fra HOFOR,
Lokalrådet Brønshø1/Husum, Københavns Kommune, Merkurs fond - samt
andre kilder

5. En gruppe på 4-5 personer gennemfører i løbet af aprit 2OL7 et
undervisningsforlØb på en af Dansk Biavlerforenings biskoler.



6. Et totalbudget for finansiering af et sådant biprojek - og
bilaug i Grundejerforeningen - fremlægges på næste
Generalforsamling. Herunder fi na nsiering fra Foreningen -
og medfrnansiering fia {orskellige fonde.

7. Hvis alt går vel vil der foråret 2OI7 være et veletableret og
veluddannet bilaug som opstiller 3 bistader på
overløbwærkets grund. Eller på altemativ placering.

og vi skal huske at der er forskel på bier og hvepse! Der er stor
fokus på blandt biavlere i Danmari<, at droriningerne er venlige
gemytter, hvilket har stor betydning for at bierne er venlige
gemytter - dette i modsætning til hvepsene.

Vi kunne evt. invitere til et foredrag om biavl senere på året.

Venlig hilsen

Margrethe Munck &
Bi rg itte Søndergaard La ursen


