
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Dagsorden ordinær generalforsamling onsdag d. 30/3 2011 kl. 19.00 
Klubhuset, Ringstedvej, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden Bemærkninger 
1. Valg af dirigent, referent 

og stemmetællere 

Ad 1 Ralf blev valgt som dirigent og Hans-Erik som 

referent. Der blev ikke valgt nogen stemmetællere 

2. Formandens beretning, 

herunder forelæggelse af 

analyseresultater 

Ad 2 Lars fremlagde beretningen, hvor han bl.a. kom ind på: 

Bestyrelsen har i løbet af året brugt tid på, at få 

skyldnere til at afvikle deres gæld til voksklubben. I 

løbet af året er klubbens tilgodehavende hos 

medlemmerne ca. halveret. 

Bestyrelsen har brugt mere tid på ikke-medlemmer. De 

har besluttet at afvikle deres vokskort, så de ikke 

længere optræder i vores regnskab – se punkt 5a. 

En større biavler har meldt sig ud af klubben og en 

mellem stor har meldt sig ind via at få sit vokstestet af 

bestyrelsen. 

Det er gået meget godt med at få medlemmerne til at 

betale kontingent via bankoverførsel. Det har lettet 

arbejdet for kassereren. 

Vores voks er igen i år blevet testet og er som vanligt 

erklæret uden uønskede stoffer. 

Bestyrelsen har i anledning af Flemming Vejnæs’ 50 

års fødselsdag deltaget i hans reception med en 

erkendtlighed. 

Beretningen blev godkendt med akklamation. 

3. Aflæggelse af regnskab  Ad 3 Jan gennemgik regnskabet – både voks og økonomi. 

Regnskabet blev godkendt. Se bilag. 

4. Fremlæggelse og 

godkendelse af 

positivliste til anvendelse 

som beskrevet i § 1.2 

Ad 4 Generalforsamlingen godkendte, at det er tilladt at 

anvende myresyre, mælkesyre og oxalsyre til 

varroabekæmpelse. Desuden er det tilladt at anvende 

eddikesyre eller planten løvstikke til bekæmpelse 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: 

 Drøftede af 

”ikke”-

medlemmers 

voksgæld til 

klubben.  

 Drøftelse af 

anbringelsen af 

vores formue. Skal 

bestyrelsen købe 

grøn voks og lade 

det teste eller skal 

Ad 5  a) Efter en drøftelse blev generalforsamlingen 

enige om, at der skrives et brev til alle ”ikke-

medlemmer”, som har et ”voksklub-vokskort” 

hos Heino. Hvis bestyrelsen ikke kan inddrive 

gælden, afskrives den. Gæld skal betales før 

evt. ny indmeldelse. De ”ikke-medlemmer”, 

som har klubvoks, bliver tilbudt at sælge det til 

voksklubben. Ønsker de ikke at sælge, vil deres 

voks blive erklæret ”ikke-voksklub-voks” og 

kan først komme ind i vores vokspulje efter en 

test. 
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vi lade pengene stå 

i banken. 

b) Bestyrelse havde ønsket en drøftelse. 

Generalforsamlingen var enig om, at det var en 

voksklub. Der var enighed om at klubben først 

skulle købe voks fra medlemmer og at vi kunne 

vente med at tage stilling til spørgsmålet i 2012 

6. Fastsættelse af kontingent. Ad 6 Generalforsamlingen vedtog 100 kr. for 2012. 

7. Valg til bestyrelse og 1 

suppleant. 

Ad 7 Poul Erik Rueskov Nielsen og Jan Kierkegaard blev 

valgt til bestyrelsen. Gunnar Páll Gunnarsson blev 

valgt som suppleant. 

8. Valg af revisor og 

revisorsuppleant. 

Ad 8 Niels Christensen og Lars Boelskifte blev valgt 

henholdsvis som revisor og suppleant for denne. 

9. Evt.  Knud lovede at sende GRAB’s medlemsliste til Jan. 

(Medlemskab af voksklubben kræver også en 

medlemskab af GRAB) 

Generalforsamlingen takkede Lars for hans 4årige 

indsats som formand for voksklubben. 

 

Referat: Hans-Erik Germuth. 


