
Dagsorden: Referat: 

1. Valg af dirigent og 

stemmetællere 

Knud Graaskov blev valgt som dirigent. 

Ralf Kristensen og Susanna Hansen blev valgt som 

stemmetællere 

Hans-Erik Germuth påtog sig opgaven som referent. 

2. Formandens beret-

ning, herunder fore-

læggelse af analyse-

resultater 

2008 var det første år i Voksklubben med helt ny be-

styrelse, som fortsatte arbejdet med at få styr på vore 

storskyldnere. 

Bestyrelsen har brugt megen tid på voksregnskabet, 

og på at få folk til at afvikle deres minus. 

Bestyrelsen er glad for at mange af medlemmerne har 

gjort en stor indsats for at nedbringe deres minus i 

vokspuljen. 

Desværre har bestyrelsen besluttet at afskrive ca 60 kg 

voks fra folk, som dels er forsvundet, dels er udmeldt, 

og dels ikke er hverken til at hugge eller stikke i. I en 

forening der i høj drag bygger på gensidig tillid er det 

noget drastisk at starte en inkassosag for nogle få 

hundrede kr. Det er bedre at slippe af med de sidst-

nævnte medlemmer, selvom det er ærgerligt at miste 

60 kg voks repræsenterende en værdi på ca. 3000 kr. 

svarende til omkring halvdelen af vores årlige kontin-

gent. 

Bestyrelsen har i lighed med tidligere været nede hos 

Heino og gennemgå vokskortene og kontrollere buret 

med voksklub voks. Der blev uddelt en liste, så man 

kunne se hvor meget voks hvert medlem hav-

de/skyldte d. 10/3 2009. 

Bestyrelsen har fået udvalset 100 kg voks i 12 x 10, 

som ligger hos Hans-Erik til de nystartede i 2009 

Bestyrelsen havde besluttet at de ville opkøbe voks 

hos de medlemmer, der havde meget for at forøge 

vores reservepulje. Det kom de ikke i gang med, men 

det agter den nye bestyrelse at gøre lige så tit der er 

voks til salg og penge i klubbens kasse. Uden dermed 

at obstruere det internt salg mellem medlemmerne. 

Bestyrelsen har indsendt en voksprøve til analyse. 

Resultatet foreligger ikke endnu, men vil blive offent-

liggjort på hjemmesiden. 

I 2008 fik voksklubben en hjemmeside på 

www.voksklubben.dk med Hans-Erik Germuth som 

web-master. Bestyrelsen håber på at medlemmerne vil 

bruge hjemmesiden. Marianne Prosch Andersen på-

pegede en fejl og ønskede, at der blev skrevet noget 

om hvordan man kan købe voks og dermed få en 

vokskort til at gå i 0. Bestyrelsen lovede at skrive om 

det både på hjemmesiden og i Honningmagasinet.  

Fremover vil bestyrelsen fortsat arbejde på at med-

lemmer nedbringer deres minus til nul. Bestyrelsen er 

ikke paragrafryttere, men håber på at de fleste få ned-

http://www.voksklubben.dk/


bragt der minus til 0 i løbet af 2009 eller finde en ord-

ning i mindelighed med bestyrelsen. 

Carsten er trådt ud af bestyrelsen d. 3/3 pga sygdom, 

og suppleanten Dorthe Bechmann er trådt ind i stedet.  

Bestyrelsen konstituerede sig med Hans-Erik Ger-

muth som kasserer. 

Bestyrelsen vil gerne sige Carsten tak for det stykke 

arbejde han har gjort for klubben. 

Han har altid glad og villigt stillet op til såvel besty-

relsesarbejde som til praktiske opgaver. 

Vi sender ham de venligste hilsner med ønsket om 

god bedring. 

3. Aflæggelse af regn-

skab. 

Hans-Erik Germuth fremlagde regnskabet og forkla-

rede de manglende bilag og medlemsregistrering. Ud 

over den kontante formue, så ejer klubben 612 kg 

voks og 100 kg valsede tavler. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

4. Fremlæggelse og 

godkendelse af posi-

tivliste til anvendelse 

som beskrevet i § 1.2 

Ingen ændringer: Det tilladt at anvende myresyre, 

mælkesyre og oxalsyre til varroabekæmpelse. Desu-

den er det tilladt at anvende eddikesyre til bekæmpel-

se af voksmøl i oplagrede vokstavler. Det er selvfølge 

også tilladt at bruge biavls tekniske metoder så som 

dronningeindespærring, droneyngel fratagelse og 

varmebehandling. 

5. Indkomne forslag. 

Vedtægtsændringer. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringen blev en-

stemmig vedtaget. 

6. Fastsættelse af kon-

tingent 

Bestyrelsens forslag om 100 kr. gældende fra 2010 

blev vedtaget. 

7. Valg til bestyrelse og 

1 suppleant. 

Lars Boelskifte og Jan Kierkegaard blev valg til be-

styrelsen. Gunnar Páll Gunarsson blev valg som sup-

pleant 

8. Valg af revisor og 

revisorsuppleant. 

Erling Bech blev valgt til revisor og Poul Erik Rue-

skov Nielsen som suppleant 

9. Evt. Der deltog 15 medlemmer i generalforsamlingen. 

Klubben var vært med en øl eller vand. 

Der blev spurgt til hvor lang svartid, der var hvis man 

skrev på hjemmesiden. Efter d. 3/3 er svartiderne 

uden for ferieperioderne under en uge. Er der med-

lemmer der har skrevet før d. 3/3 2009 og ikke fået 

svar, så opfordres de til at skrive igen. 

Medlemmerne opfordres til at skrive deres mail-

adresse til Hans-Erik, så de kan modtage løbende in-

formation fra klubben. 

Bestyrelse indskærpede overfor medlemmerne at det 

var vigtig at overholde de afleveringsfrister som klub-

ben har lavet i samarbejde med Heino. Afleverer man 

for sent kan voksen ikke indgå i vores pulje og er der-

for tabt. 

 


