
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 10. januar 2018 kl. 19.30 
Sted: Bakkedraget 18 

Deltagere: Stig, Henrik og Hans-Erik 
 

Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat 

og dagsorden 

Ad 1 Referat af 7/2 2018 og dagsorden blev begge godkendt 

2. Nyt fra Heino Ad 2 Ny formular til bestilling af voks fungerer fint. 

3. Regnskab - økonomi Ad 3 Der står 27.560,93 på vores konto d. 14/12. 

Hjemmesiden kostede omkring 650 kr. i år. 

Kørsel i 2018 blev udbetalt i 18.  

HEG tjekker om medlemmer har betalt kontingent og 

rykker dem der ikke har betalt omkring d. 1/3. 

4. Regnskab - voks Ad 4 Vi har d.d. 1245,9 kg. Vi vurderer at vi har det voks som 

vi skal bruge. 

Medlemmerne har februar 2018 lånt 35,9 kg – røde tal i 

medlemslisten i Word. NN og MM har udlignet deres 

underskud i løbet af foråret med 11,7 og 3,7. HEG ringer 

til XX inden vi afskriver hendes voks – 2,3 kg (Er rykket 

på mail flere gange). Medlemmer skylder dermed 20,5 kg 

+ 2,3 kg = 22,8 kg. Se bilag. 

Underskud og afskrivning af voks, skal fremgå af 

regnskabet. 

5. Sager til behandling Ad 5  Den ny databeskyttelseslov. Vi sletter de gamle 

medlemslister i Rushfiles og på vores computere. (Er 

gjort) Se: 

http://voksklubben.dk/persondataforordningen.html  

Thymol – Vi afviser anvendelse af Thymol lige som 

sidste år. Thymol er udvundet af timian og indgår ikke 

naturligt i bifamilien. Syrene findes naturligt i honning – 

dog ikke i de koncentrationer som vi anvender. Efter 6 

uger efter endt behandling er indholdet igen på det 

naturlige niveau – karens er derfor på 8 uger. Anvendes 

der Thymol i en bifamilie vil voksen lugte af det. 

Generalforsamling. Dagsorden, regnskab og budget. 

Klubben er vært med en mad og øl. Henrik og Stig er på 

valg. Modtager genvalg. Thomas er på valg som 

suppleant til bestyrelsen. Lars Boelskifte og Lars Kruse er 

på valg henholdsvis som revisor og suppleant for denne. 

HEG spørger om de opstiller. 

Gennemgang af voksregnskab hos Heino. 3 medlemmer 

bliver udmeldt pga. manglende medlemskab af GRAB. 

Rød i medlemslisten i Excel. HEG og evt. Stig laver en 

gennemgang af voksregnskabet en formiddag i marts. 

HEG laver en aftale med Heino 

6. Honningmagasinet og 

hjemmeside 

Ad 6 Indkaldelses til generalforsamling er offentliggjort i 

Honningmagasinet december nummeret. 

Dagsorden til generalforsamling ligger på hjemmesiden. 



Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

HEG skriver til Honningmagasinet om kontingent. 

7. Evt. og næste møde Ad 7 Der er ifølge en Google søgning kun 2 voksklubber 

foruden vores. 

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 21/3 

Referat:  


