
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af bestyrelsesmødet d. 22/9 2011 
Deltagere: Poul Erik, Ralf og Hans-Erik 

Højagervej 3, 2690 Karlslunde 
 

Dagsorden Referat 
1. Konstituering 

 

 

 

2. Godkendelse af referat 

og dagsorden 

Ad 1 

 

 

 

Ad 2 

Bestyrelsen konstituerede sig med: 

Formand: Hans Erik Germuth. 

Næstformand / sekretær: Poul Erik Rueskov Nielsen. 

Kasserer: Ralf Kristensen. 

Referatet af både sidste bestyreslsesmødet og af 

generalforsamlingen. 

3. Nyt fra Heino Ad 3 3 afleveringsfrister i 2012. 

Alle medlemmer i voksklubben, skal være medlem af 

GRAB. Tidligere medlemmer får et brev eller en e-mail 

om at de ikke er medlem mere, hvis de fortsat ønsker at 

være med i voksklubben, skal de indbetale manglende 

kontingent, ellers bliver deres vokskort hos Heino 

afviklet og deres voks konverteret til ”grøn voks”. Hvis 

de ønsker det kan de sælge deres klubvoks til klubben.  

Kun medlemmer kan aflevere voks.  

Vedtægterne skal overholdes – det er ikke muligt at låne 

voks. 

HE sender en revideret medlemsliste til Heino, og 

kontrollerer at vokskortene stemmer overens med 

medlemslisten. 

4. Regnskab - økonomi Ad 4 Ralf kontakter Jan for at få overdraget alt materiale 

vedrørende voksklubbens regnskab kasseklade , bilag og 

girokort. 

Faktura vedr. DK-Hostmaster fremsendt sammen med 

dagsorden. 

5. Regnskab - voks Ad 5 HE har 43,1 kg udvalset voks i kælderen. Der står p.t. 

547,8 kg på kortet hos Heino. 

Efter d. 1/11 står der ikke flere vokskort med 

voksklubvoks på i Bihuset uden at de er medlem hos os. 

6. Sager til behandling Ad 6  Bestyrelsesarbejdet: 

HE: hjemmeside, medlemskontakt, kontakt til Bihuset, 

rykkere, medlemsliste, ansvar for dagsorden. 

RK: regnskab, voksregnskab 

PE: Referat 

XXs voks: 

Vi køber de 10 kg voks af Michael 

Årshjul – Bilag  

Vedtaget 

Forretningsorden – Bilag  

Vedtaget 

Breve til tidligere medlemmer – Bilag 

Vedtaget 

7. Honningmagasinet og Ad 6 Ny bestyrelse + generalforsamling 2012 + kontingent 



Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

hjemmeside 2012 i december nr. Deadline 20/11. HE skriver. 

Nyt side på hjemmesiden: 

http://www.voksklubben.dk/?Gr%F8n_voks%3F  

DK-Hostmaster overdraget HE 

8. Evt. og næste møde Ad 7 Næste møde afholdes torsdag d. 12-01-2012 kl. 10.00. 

Hos Hans Erik Bakkedraget 18 Roskilde. 

 

 

 

Referat: Poul Erik Rueskov Nielsen  

http://www.voksklubben.dk/?Gr%F8n_voks%3F

