
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af bestyrelsesmødet d. 09.09.2008 
Deltagere: Lars, Carsten og Hans-Erik 
 

Dagsorden Referat: 
1. Godkendelse af referat 

og dagsorden 

Ad 1 Godkendt 

Godkendt 

2. Nyt fra Heino Ad 2 L og C har ikke haft noget møde med Heino. L og HE 

laver et møde med Heino hurtigst mulig. HE tager 

kontakt med Heino. Dagsorden for møde se ref. af 11/6 + 

det at det er svært at overskue saldoen. Saldoen skulle 

gerne indeholde: 

Gammel saldo/ tilvækst/ bestilt (afhentet) voks / ny 

saldo. 

3. Regnskab - økonomi Ad 3 Vi har fået 3 nye medlemmer over sommeren. En er 

blevet kontingentfri, da hun først starter op efter jul. 

Det voks, som voksklubben har købt af John, er blevet 

solgt. 

C sender kontoudtog og en medlemsliste til L og HE. C 

tager kontakt til Jens mhp. at købe 150 kg voks til puljen. 

4. Regnskab - voks Ad 4 Y har fået et brev, som Y ikke har reageret på. L tager 

kontakt til GRAB, så Y ikke kan melde sig ind igen. Det 

voks Y skylder afskrives. 

X har lovet at indlevere voks, men det er ikke gjort. L 

sender Y et brev. 

HE skriver et indlæg henvendt til storskyldner i 

Honningmagasinet – se punkt 8. 

Der har ikke været henvendelser om køb og salg af voks.  

5. Godkendelse af 

forretningsorden 

Ad 5  Godkendt med den ændring at suppleanten indbydes til 

møderne. 

6. Godkendelse af standart 

dagsorden 

Ad 6 Godkendt 

7. Nye vedtægter Ad 7 HE kommer med et forslag på næste møde 

8. Honningmagasinet og 

hjemmeside 

Ad 8 Honningmagasinet: HE skriver en artikel om de nye 

vedtægter dvs. nye medlemmer (op til 5 år) kan låne 25 

kg – øvrige kan ikke låne (bagatelgrænse 5 kg). Deadline 

20/9 

Hjemmeside: Marianne Porsch har købt domænet 

www.voksklubben.dk HE tager kontakt til hende for at 

fine ud af pris og muligheder. 

Vi vil meget gerne have vores e-mail adresser stående på 

siden – i beskyttet form. Vi vil helst have alle 

henvendelser pr. mail.  

Vi er enige om at siden skal omhandle rent voks og ikke 

hvad man kan anvende voks til (fx lys) 

9. Evt. og næste møde Ad 9 Vi fik smagt en dejlig forårshonning fra Bognæs. Vi har 

alle haft svært ved at få vores dronninger befrugtet og vi 

har heldigvis meget meget få varroamider. 

Næste møde hos C tirsdag d. 18/11 kl. 19.30. Punkter til 

http://www.voksklubben.dk/


Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

dagsorden sendes til HE inden d. 11/11 

Referat: HE 


