
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af bestyrelsesmødet  

Onsdag d. 7/11 2012 kl. 9.30 
Sted: Bakkedraget 18, 4000 Roskilde 

Deltagere: Poul Erik, Ralf og Hans-Erik 
 

Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat 

og dagsorden 

Ad 1 Godkendt 

2. Nyt fra Heino Ad 2 Snak om kvalitet af vaks af rammer og afregning. 

Heino har fremsendt en ny prøve af det voks vi vil købe. 

Gennemgang af voksen og kort hos Heino – Vi foreslår 

onsdag d. 6/2. 

Ralf henter HE kl. 7.00 

PE hentes ca. 7.20 

I Bihuset kl. ca. 8.00. 

HE sender medlemslisten til Heino ultimo januar 

3. Regnskab - økonomi Ad 3 Der står ca. 56.000 på vores konto. 

Vi har flere gange fået fejlindbetalinger på vores konto. 

Vi har henvendt os til banken og fået fejlen rettet.. 

Lars skal revidere regnskabet – gerne inden udgangen af 

februar. 

Vi er p.t. 89 medlemmer. 3 har meddelt at de melder sig 

ud. Vi lægger et budget ud fra 85 medlemmer. 

4. Regnskab - voks Ad 4 Vi har solgt meget voks – det vil udligne sig når vi køber 

de aftalte 750 kg. 

Vi har økonomi til at købe voks af de medlemmer, der 

ønsker at sælge. 

Vi har p.t. 406 kg i Bihuset og 15 kg udvalset. 

5. Sager til behandling Ad 5  NBM har sendt en voksprøve for 2011.  

HE orienterede om 4 af vores medlemmer vil starte 

”Roskilde Honning ”. 

Generalforsamling torsdag d. 14/3 kl. 19 i klubhuset. 

Dagsorden efter vedtægterne. Ralf køber øl/vand. 

Ralf og Poul Erik er på valg. PE modtager ikke genvalg. 

Ralf genopstiller. 

Der skal vælges suppleant til bestyrelsen, revisor og 

revisorsuppleant. Ralf spørger Lars. HE spørger Henrik 

og John. 

6. Honningmagasinet og 

hjemmeside 

Ad 6 HE skriver om generalforsamlingen 

7. Evt. og næste møde Ad 7 Næste møde bliver højst sandsynligt efter næste 

generalforsamling. Ellers mødes vi d. 6/2 

PE har ikke fået så meget honning 

Ralf har fået rørt honning og fået det på glas. 

HE deltager i en stand i Torvehallerne søndag d. 2/12 

Referat: HE 


