
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af bestyrelsesmødet d. 7/1 - 2018 kl. 16.00 
Sted: Bakkedraget 18, 4000 Roskilde   

Deltagere: Stig, Henrik og Hans-Erik 
 

Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat 

og dagsorden 

Ad 1 Referat af 23/3 17 og dagsorden godkendt 

2. Nyt fra Heino Ad 2 Der er ikke sket ændringer i voksprisen i Bihuset. 

Vi oplever at vores rammer er blevet bedre vasket i år. 

Bihuset har anskaffet en ”rammevaskemaskine”. 

3. Regnskab - økonomi Ad 3 HE skriver til Honningmagasinet og til medlemmerne om 

kontingent for 2018 

4. Regnskab - voks Ad 4 HE har aftalt at gennemgå voksregnskabet sammen med 

Heino mandag d. 5/2 om formiddagen.  

5. Sager til behandling Ad 5  Orientering om økologisk biavl – herunder økologisk 

voks. Vores voks er ikke økologisk – det kan på lige fod 

med grøn voks anvendes i økologisk bialv. Der er 

kommet 11 nye godkendte økologiske biavlere. Alt i alt 

er der 14 i DK. 

Dagsorden til generalforsamling blev godkendt – se 

bilag. Punkter til formandens beretning: Økologisk voks, 

vask af rammer og køb af voks. Henrik taler med Lars 

om godkendelse af regnskabet. HE skriver til Thomas og 

2 X Lars om de genopstiller. 

Drøftelse af Thymol. Thymol må anvendes i økologisk 

biavl. Thymol er en olie udvundet at timian. Den findes 

ikke naturligt hos bierne. Den lugter kraftigt og ophobes i 

voksen. Vi kan ikke se at det skulle være nødvendigt at 

anvende Thymol for at bekæmpe varroamiden.  

Køb af voks. Vi blev enige om at vi ikke køber voks op i 

denne omgang. 

6. Honningmagasinet og 

hjemmeside 

Ad 6 HE har skrevet til Honningmagasinet og har indkaldt til 

generalforsamling d. 7. februar. Den er også indkaldt på 

hjemmesiden. 

7. Evt. og næste møde Ad 7 Næste møde: 7/2 – efter generalforsamlingen. 

I 1998 var opskriften på oxalsyredrypning: 

10 g oxalsyre 

100 g sukker 

100 g vand 

3 til 3,5 ml pr tavlegade. Vejledningen fra 1998 er sendt 

til bestyrelsen til orientering. Den nuværende vejledning 

findes her: http://www.varroa.dk/varroa-

viden/vejledninger/oxalsyredrypning/  
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