
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af bestyrelsesmødet d. 12/1 2012 
Sted: Bakkedraget 18, 4000 Roskilde 

Deltagere: Poul Erik, Ralf og Hans-Erik 
 

Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat 

og dagsorden 

Ad 1 Begge dele godkendt 

2. Nyt fra Heino Ad 2 Heino har fået en revideret i medlemsliste i november. 

XX har meldt sig ud fordi han har været utilfreds med 

Heinos vurdering om hans voks var helt ren eller ej. 

Vi prøver at planlægge en gennemgang af voksen 

torsdag d. 16/2 kl. 8.00. Ralf henter HE kl. 7.00 og PE kl. 

7.20. 

3. Regnskab - økonomi Ad 3 Ralf fremlagde et foreløbigt regnskab for 2011 

4. Regnskab - voks Ad 4 D. 31/12 havde 560,9 kg voks + 43,1 kg udvalset voks. 

I 2011 afskrev vi 45,6 kg voks. 

5. Sager til behandling Ad 5  Generalforsamling: 
PE køber øl og vand. 

Opstilling af kandidater – På valg: HE + suppleant + 

revisor og supplerant for denne. 

Indmeldelsesgebyr – forslag: 250 kr. for nye 

medlemmer, som får 5 kg voks af klubben. 

Indmeldelsegebyret for tidligere medlemmer er 100 kr., 

hvis de melder sig ind igen inden for et år – ellers er det 

200 kr. + voksprøve for egen regning. 

Kontingent for 2013 – forslag 50 kr. 

Vedtægtsændringer – forslag: 

§2.1 ” 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.” slettes. 

§ 5.2 ”Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 1. 

kvartal med mindst 3 ugers indkaldelsesvarsel gennem 

Tidsskrift for Biavl eller Honning Magasinet.” ændres til 

” Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 1. kvartal 

med mindst 3 ugers indkaldelsesvarsel gennem 

Honningmagasimet eller ved udsendelse af mail og 

opslag på hjemmesiden.” 

Dele af § 8.1 ” Klubbens aktiver på 

opløsningstidspunktet fordeles ligeligt iblandt 

medlemmerne, dog således at det enkelte medlems senest 

indbetalte kontingent først refunderes.” ændres til 

”Klubbens aktiver går til GRAB eller til et projekt inden 

for biavlen” 

Køb af voks – forslag 750 kg. 

6. Honningmagasinet og 

hjemmeside 

Ad 6 HE sender endelig dagsorden til Honningmagasinet og 

sættes på hjemmesiden. 

7. Evt. og næste møde Ad 7 Aftales på generalforsamling 



Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat: HE 


