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Referat af bestyrelsesmødet d. 25.11.2008 
Deltagere: Lars, Carsten og Hans-Erik 
 

Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat 

af 9/9 2008 og 

dagsorden 

Ad 1 Godkendt 

godkendt 

2. Nyt fra Heino Ad 2 Referat af mødet – 081014: 

Heino fortalte om hvordan vores voks bliver 

behandlet: 

Når Heino modtager vores poser med rammer, sørger 

han for at de bliver holdt for sig. For at der ikke opstår 

misforståelser skal der bruges to manilamærker, hvor 

der skal stå tydeligt skal stå: Navn – både fornavn og 

efternavn og GRAB’s voksklub. Det ene sættes uden på 

posen, mens det andet bliver bundet til rammerne inden i 

posen. Har man købt bifamilier uden for voksklubben, 

skal rammerne fra disse familier mærkes tydeligt med 

ikke voksklub voks. Disse rammer behandles sammen 

med Heinos øvrige kunder. Har man kun få rammer med 

ikke rent voks, skal man overveje om det ikke bedre kan 

betale sig at kassere de gamle rammer og voks og købe 

nyt. 

Inden Heino går i gang med at smelte vores voks ud, 

renser han sine smeltekar. Det ene kan rumme ca. 300 

rammer og det andet ca. 180. Er der en biavler, der har 

til et kar, så bliver vedkommende smeltet separat. Vi 

øvrige bliver smeltet i puljer. Når rammerne er afsmeltet 

bliver voksen vejet og fordelt forholdsmæssigt. 

Hovedsagelig i forhold til rammer, men også i forholdt 

til møl, vildbyg og smeltevoks. En 12 x 10 ramme 

indeholder 100 g +/- 5 %. Systemet er ikke helt 

retfærdig, men lang sigt meget rimelig. Det kan godt 

være at en biavler et år mister 100 – 200 g voks til en 

anden biavler. Dvs. 5 – 10 kr. – Hvilket er ingenting i 

forhold til den merpris vi skulle betale for at hver biavler 

fik sine rammer smeltet separat. 

Når voksen er påført vokskortet, udsender Heino en 

regning på udsmeltning og vask af rammer – indtil i år 

samme pris som alle andre. Nu er det tid til at hente sine 

rammer og sidste frist, hvis man ikke allerede har gjort 

det, at få bestilt voks.  

En gang i december efter en weekend tømmer Heino sin 

vokspræger og rengør den. Heino udvalser vores voks 

efter vores bestillinger i pakker af 5 kg i de mål vi 

bruger. Det er ikke til for Heino at stå og veje af til den 

enkelte, derfor må vi acceptere at man kan låne op til 5 

kg af klubben. Når Heino er færdig med at præge voks 
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til os, køles voksprægeren af, bundkaret tømmes og 

voksen lægges over i vores bur. Vi har indtil nu betalt en 

merpris på 2,50 kr. pr. kg udvalset voks for det 

merarbejde Heino har med at behandle vores voks 

separat. 

 

Vi blev enige om: 

At afregne merprisen for at behandle voksklub voksen 

på 2,50 kr., således at der lægges 1,50 kr. på 

smeltningen og 1,00 kr. på udvalseningen. Dette gælder 

allerede fra i år. For de fleste biavlere i voksklubben 

betyder det ikke noget, men de avlere, der selv smelter 

og vasker, kommer ikke til at betale for de andre merpris 

for vask. 

At voksklubben har fået nye vedtægter, som medfører, 

at kun nye medlemmer (det er man i højst 5 år) kan låne 

op til 25 kg af klubben. Alle andre kan ikke låne af 

klubben. Vi har dog af praktiske hensyn indført en 

bagatelgrænse på 5 kg. Skulle der mod forventning 

komme kunder i klemme, må Heino henvise til 

bestyrelsen. Det er ikke meningen at kunderne skal blive 

sure på Bihuset – det er ikke Heino, men voksklubben, 

der har indført reglen. Voksklubben vil selvfølgelig se 

om de ikke kan hjælpe de medlemmer, der er kommet i 

klemme. 

At vi ved kontrol og gennemgang af vores voks til 

foråret godt kan se hvor meget voks den enkelte havde 

stående/skyldte midt på sommeren, hvor meget de havde 

indleveret og hvor meget de har tilbage, når de har taget 

deres voks hjem. Hvis vi kender hvor meget voks 

avlerne har hjemme i kælderen og antallet af 

indvinterede stader, så kan vi se hvor meget voks der i 

alt er i klubben. 

At voksklubben bestiller/køber 200 kg voks inden 1. 

december, som vi kan sælge til de nye medlemmer, der 

starter biavl i 2009. Vi forventer at ændre klubbens 

vedtægter ved næste generalforsamling, så det ikke 

længere er muligt for nye medlemmer at låne voks af 

klubben.  

Hvis vedtægtsændringer bliver vedtaget og at klubben 

køber og derefter sælger udvalset voks til begynderne 

betyder det: 

 At alle skal i princippet købe/eje det voks de 

bruger i biavlen.  

 Og at alle nye medlemmer skal have betalt 

kontingent inden de køber deres voks. Heino får 

først kontakt med nye medlemmer, når de 

indleverer deres rammer til afsmeltning. 
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Andet: 

Det er ikke alle medlemmer, der har fået et postkort om 

at deres rammer er klar til afhentning. Vi laver en 

procedure om hvordan det foregår når Heino modtager 

rammer. vi sætter den i Honningmagasinet og på 

hjemmesiden. 

3. Regnskab - økonomi Ad 3 C har problemer med internet-banken. Der skulle gerne 

stå over 12 000 kr. Når C får adgang til banken, sender 

han et foreløbigt regnskab ud til bestyrelsen 

4. Regnskab - voks Ad 4 C har solgt henholdsvis 15 og 8 kg udvalset voks til nye 

medlemmer. PK har henvendt sig for at købe voks. Har 

købt hos et af de medlemmer, der havde overskud. 

C bestiller 150 kg udvalset voks hos Heino, som vi 

sælger til sprit nye medlemmer. 

C kontakter Heino for at høre om ”stor-skyldnerne” og 

X har indleveret voks og i givet fald hvor meget. C finde 

ud af hvor meget de plejer at bruge og om de vil komme 

i underskud. Hvis der er udsigt til at de kommer i 

underskud, så vil HE skrive et brev til dem. Hvis X er i 

underskud vil X få det brev og girokort, som X skulle 

have haft i september. 

Inden HE sender brevene forelægges de bestyrelsen. 

5. Vedtægtsændringer Ad 5  Ændringerne er skrevet med rødt: 

§ 1 Formål 

§ 1.1. Voksklubben har til formål at give medlemmer af 

Gl. Roskilde Amts Biavlerforening mulighed for under 

samarbejde, gensidig tillid og hensyntagen at få 

tavlevoks, som er rent og fri for stoffer, der er biavlen 

fremmede og som sådan uønskede, specielt 

pesticider………………. 

 

§ 2 Voksbehandling. 

§ 2.1. Voksklubbens bestyrelse træffer aftale med et 
vokssmelteri om særskilt administration og behandling af 

vokset i klubbens pulje. 
Bestyrelsen træffer aftale med vokssmelteriet om terminer 
for indlevering af brugt voks til behandling samt afhentning 
af oparbejdet voks. 
Bestyrelsen arbejder for at nye medlemmer kan købe voks 
af medlemmer med overskud. Det er ikke muligt at låne 
voks af klubben, dog indføres der af praktiske årsager en 

bagatelgrænse, så man kan låne op til 5 kg af klubben. For 
at hjælpe nye medlemmer i gang det første år de er startet, 

køber klubben valsede og prægede kunsttavler i de 
almindeligste mål, så nye medlemmer ved indmeldelsen 
kan købe kunsttavler.  
Transport til og fra vokssmelteri er i princippet 
klubben uvedkommende. 

 

6. Kørselspenge Ad 6 Klubben udbetaler kørselspenge til bestyrelsen i 

forbindelse med bestyrelsesmøder og kørsel til Bihuset. 
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Hvert medlem er selv ansvarlig for at indsende et 

kørselsregnskab en gang om året inden d. 15/12. Statens 

takst er 3,47 pr. km. HE laver et skema.  

7. Honningmagasinet og 

hjemmeside 

Ad 7 HE laver et forslag til indlæg i Honningmagasinet som 

adviserer generalforsamlingen i voksklubben d. 25/3 kl. 

19.00 i klubhuset med dagsorden mv. HE laver et 

forslag i god tid. Deadline d. 21/1 

HE kontakter Flemming vedr. at få ændret Carsten e-

mail i ”sende formularen” på hjemmesiden. Den gamle 

på http://www.voks.frac.dk/ virker ikke mere. Ved 

samme lejlighed spørges han om han vil være dirigent 

ved generalforsamlingen. 

8. Evt. og næste møde Ad 8 GRAB har generalforsamling d. 17/3 

Hele bestyrelsen mangler stadigvæk at syre behandle. 

Det gøres i denne uge. 

Næste møde: tirsdag d. 3/4 kl. 19.30 Bakkedraget 18 

Referat: Hans-Erik 

http://www.voks.frac.dk/

