
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 9/3 2015 kl. 19.00 
Klubhuset, Ringstedvej 74, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden Referat 
1. Valg af dirigent, referent og 

stemmetællere 
Ad 1 Der var 17 medlemmer tilstede – heraf 14 

stemmeberettiget. 
Thomas Bredholt blev valgt som dirigent og 
Hans-Erik Germuth som referent 

2. Formandens beretning, herunder 
forelæggelse af analyseresultater 

Ad 2 Møder 
Bestyrelsen har holdt et møde – et mail-/tlf.-
møde – i 2014, hvor den konstituerede sig og 
justerede voksprisen til 70 kr. pr. kg. 
Medlemmerne 
Formanden har været i Bihuset i februar 
2015 og har gennemgået voksregnskabet. 
Voksregnskabet blev fremlagt til 
generalforsamlingens orientering. Der var 3 
medlemmer, der ikke overholdt 
vedtægterne. To af dem har efter en rykker 
bragt forholdet i orden. Der er 4 medlemmer, 
der ikke aktivt har meldt sig ud i 2014 efter 
de er blevet rykket. De er blevet rykket en 
gang og har ikke reageret. De vil blive 
udmeldt i år, hvis de ikke fornyr deres 
kontingent. 
I den forbindelse vil bestyrelsen forvente at 
vi kommer til at afskrive 2,6 og 4,7 kg voks. 
Formanden skønnede at der lå omkring 2 
tons voks på pladsen og i buret. Buret 
indeholder ca. 500 kg udvalset voks – 
hovedsageligt 12 x 10 tavler. 
På grund af en fejl kom bestyrelsens indlæg 
om kontingent og en reminder om 
generalforsamlingen ikke med i februarnr. af 
Honningmagasinet. Derfor har bestyrelse 
måtte udskyde fristen for at betale 
kontingent til d. 1. maj. P.t. er der 15 
medlemmer, som ikke har betalt kontingent 
for 2015. Det er kun 5 medlemmer, der ikke 
har en e-mailadresse. De øvrige 10 har fået 
en mail og en rykkermail om kontingent for 
2015. Det er som bekendt medlemmernes 
eget ansvar at meddele flytninger og ny e-
mailadresse. Bestyrelsen kan derfor ikke sige 
noget om antallet af medlemmer for 2015. 
Hans-Eriks forventning er, at antallet af 
medlemmer vil være jævnt faldende i årene 
fremover.  
Der er igennem de sidste par år blevet større 
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tillid til den grønne vokspulje og for mange – 
især dem på Vestsjælland – er der langt til 
Tappernøje. Vi kan heller ikke forvente, at 
særlig mange nybegyndere vil melde sig ind i 
klubben, da begge undervisere på kurserne i 
GRAB er grønne biavlere. Derfor vil antallet 
af medlemmer ganske langsomt falde, men 
det vil ikke berøre klubbens kerneydelse – at 
sikre rent og pesticidfrit voks til 
medlemmerne. En del af de grønne biavlere 
er tidligere pindebrugere(læs 
pesticidbiavlere) og bestyrelsen har ikke tillid 
til, at de fortsat vil udlade pesticider. Det er 
bestyrelsens vurdering at vores voks- og 
kapitalbeholdning er rigelig stor til fortsat at 
have en velfungerende voksklub. 
Bestyrelsen 
I efteråret meddelte Ralf at han ikke havde 
kræfter til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen. 
Det blev taget til efterretning og bestyrelsen 
har indkaldt vores suppleant Henrik. I januar 
konstituerede bestyrelsen sig med Henrik 
som kasserer, Stig som næstformand og 
Hans-Erik som formand. 
Henrik ved at få overdraget rettighederne til 
kontoen. Imens har Hans-Erik afstemt 
regnskabet. 
Bihuset 
I år har bestyrelsen ikke hørt om nogen der 
har været utilfredse med kvaliteten af det 
arbejde som Bihuset har leveret. Bestyrelsen 
er i god dialog med Heino og får tingene 
ordnet i mindelighed. 
Køb og salg af voks 
Fremover vil klubben derfor i lighed med 
tidligere år fungerer som mellemmand 
mellem køber og sælger. Vi vil kun købe voks 
op i takt med at vi sælger af vores pulje. Vi 
har ikke brug for en større kapital eller for 
mere ren voks. Vi har p.t. en kapital på 
omkring de 10. 000 kr. og 1300 kg voks. Der 
ud over har medlemmer omkring 1000 kg 
voks liggende i Bihuset. 
Ny hjemmeside – Varroa.dk 
I 2014 kom der en ny god hjemmeside som 
bestyrelsen anbefaler alle medlemmer at 
orientere sig om. Den fortæller meget 
instruktiv om bekæmpelse af varroamiden. 
Indtil videre har vi gode erfaringer med at 
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bruge dronefratagning i løbet af foråret og 
sommer, myresyre i august og oxalsyre i 
december. Bestyrelsen ser ingen grund til at 
eksperimentere med nye bekæmpelse 
metoder, når de gamle kendte ser ud til at 
virke. Derfor fastholder vi at ikke tillader 
brugen af Thymol(ApiGuard). 
Analyse af voks 
Analysen for 2014 bliver lagt på 
hjemmesiden – den var ikke kommet tilbage 
fra analyse i Tyskland. Analysen af vores voks 
fra de sidste par år ligger på hjemmesiden. 
Debat 
Debat om hvordan vil kunne gøre nye 
medlemmer opmærksomme på at GRAB har 
en voksklub. Der kom et forslag om at sætte 
et opslag op i klubhuset – det lovede 
bestyrelsen at se på. 
Formandens beretning blev godkendt. 

3. Aflæggelse af regnskab  Ad 3 Regnskabet blev godkendt. Der kom forslag 
om at opstille regnskabet på en anden måde 
næste år. Se bilag 

4. Fremlæggelse og godkendelse af 
positivliste til anvendelse som 
beskrevet i § 1.2 

Ad 4 Generalforsamlingen vedtog, 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, frysning af brugte tavler og 
varmebehandling.  

5. Indkomne forslag: Ad 5  Ingen 
6. Fastsættelse af kontingent og 

indmeldelsesgebyr. 
Ad 6 Generalforsamlingen vedtog efter 

fremlæggelse af budget – se bilag et uændret 
kontingent og indmeldelsesgebyr: 50 kr. og 
et indmeldelsesgebyr på 5 kg voks, som 
tilskrives det nye medlems vokskort – p.t. 5 x 
70 kr. = 350 kr. 
For tidligere medlemmer er gebyret på 100 
kr., hvis de melder sig ind igen inden sidste 
frist for indlevering af voks i efteråret (uge 39 
2015) – ellers er det 200 kr. + evt. voksprøve 
for egen regning. 
Se budget 2015 - bilag. 

7. Valg til bestyrelse og 1 suppleant. Ad 7 Stig Kappel og Henrik F. Brødsgaard blev 
valgt til bestyrelsen. Thomas Bredholt som 
suppleant. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Ad 8 Lars Boelskifte og Lars Kruse blev valgt 
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henholdsvis som revisor og suppleant for 
denne.  

9. Evt. Ad 9 Intet til referat. 
 
Referent Hans-Erik 


