
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af bestyrelsesmødet d. 11/6 2008 
Deltagere: Lars, Carsten og Hans-Erik 
 

Dagsorden Referat 
1. Konstituering – 

herunder fastlæggelse af 

opgaver. 

Ad 1 Lars blev valgt til formand.  

Opgaver: Kontakt til nye medlemmer, den daglige 

(ugentlige) kontakt til Heino, i samarbejde med 

næstformanden at udarbejde en dagsorden for møderne. 

Carsten blev valgt til kasserer.  

Opgaver: Regnskab – både af voks og økonomi, 

medlemsregistrering, styring af opkrævning og ajour 

førelse af medlemsliste. 

Formanden og kassereren besøger Heino mindst en gang 

om året, hvor de blandt andet tjekker beholdning af voks. 

Hans-Erik blev valgt til næstformand. 

Opgaver: Referater af møder, hjemmesiden og 

formidling af køb og salg af voks. 

2. Møde med Heino Ad 2 L kontakter Heino for at aftale et møde om 

genforhandling af kontrakt. 

Vi foreslå at klubben betaler for den første oprensning 

for at få prisen for udvalsningen ned. Det skal være 

billigere for storbiavlere (over 500 kg voks) at få deres 

voks behandlet. Få svar på hvordan vi får vejet vores 

voks. Hvordan kan vi lettest få klubben delt i 2 

puljerVedtægter for Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings 

Voksklub? Få fortalt Heino at vi vil stoppe med at låne 

voks ud. Folk skal til at købe det af klubben. 

3. Voksbørs Ad 3 Der er ingen offentlig voksbørs på hjemmesiden. HE 

formidler kontakt mellem køber og sælger via mail. HE 

skriver på hjemmesiden om voksbørsen. 

4. Forretningsorden for 

bestyrelsesarbejdet 

Ad 4 HE kommer med et forslag 

5. Rykkere til skyldnere Ad 5  Jan Sørensen og Jannie, som begge ikke er medlemmer, 

sendes et pænt, men bestem brev om at de skal betale 

hvad de skylder. Hvis ikke indstilles de til eksklusion af 

GRAB. Brev sendes anbefalet og vedlægges et girokort. 

Storskyldnere (skylder mere end 25 kg) sendes et 

brev/mail om at vi forventer at de afvikler deres gæld til 

voksklubben inden jul. De kan købe af klubben, hvis der 

ikke er nok på markedet. 

Lars og Carsten udarbejder brevene. 

6. Nye vedtægter Ad 6 Udsat til næste møde. 

Ideer: Man kan ikke længere låne voks af klubben. Vi 

skal have en større reservepulje af voks 

7. Økonomi Ad 7 Kassebeholdning: 12 000 

Vi køber 150 kg af Jens Madsen mhp salg Ca opbevarer 

voksen. Ca sælger 25 kg voks som klubben har købt af 

John Lissner. 
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Hvis Jan eller Jannie ikke betaler/afleverer den skyldige 

afskriver klubben deres skyldige beløb. 

8. Voksregnskab Ad 8 Gennemgået 

9. Honningmagasinet Ad 9 La skriver om aflevering af voks. 

HE skriver et referat af bestyrelsesmødet og fortæller om 

hjemmesiden. La og Ca får artiklen til gennemlæsning 

inden det sættes i bladet. 

10. Evt. og næste møde  Referatet bliver lagt på hjemmesiden. Dog bliver alle 

personfølsomme oplysninger fjernet. 

Bifagligdag – søndag d. 14/9 

Næste møde: Tirsdag d. 2/9 kl. 19.30 hos Lars 

Boelskifte, Hovedvejen 275, 4320 Lejre 

Referat: HE 


