
Generalforsamling 2007 

Indbydelse 

Ordinær generalforsamling i Voksklubben 

mandag, d. 12. marts 2007 kl. 1930 i klubhuset. 

Dagsorden som følger: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Formandens beretning, herunder forelæggelse af analyseresultater. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

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

5. Indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg til bestyrelse og 1 suppleant. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

Under pkt. 5 Indkomne forslag, foreslår bestyrelsen ændringer i vedtægternes § 2. 2. 

Ændringsforslaget er tilføjet nedenfor med kursiv skrift efter 5. linje. 

§ 2.2. De enkelte medlemmer ejer det kvantum voks, som de har indbragt i puljen. Der må alene 

leveres voks til puljen fra egne bigårde. 

For at undgå underskud i puljen kan bestyrelsen midlertidigt bestemme, at vokset i puljen ikke uden 

særlig tilladelse anvendes til andet formål end til vokstavler, der ikke må sælges til nogen uden for 

klubben uden bestyrelsens samtykke. 

For at hjælpe nye medlemmer i gang kan de låne op til 25 kg voks af klubben, hvis det er til stede, 

og de skal kun betale for udvalsningen. Man regnes for nybegynder de første 5 år. 

 Udtræder et medlem af klubben, har han krav på at få sin andel af vokspuljen udleveret. 

Er det udtrædende medlem ophørt med biavl, har voksklubben forkøbsret til medlemmets andel af 

vokspuljen til aktuel markedspris. 

  

Ændringerne er foreslået for at sikre, at et enkelt medlem, som ønsker kraftig udvidelse, ikke kan 

lægge beslag på flere hundrede kg. voks, til skade for nybegyndere. Der må i stedet rettes 

henvendelse til bestyrelsen om en løsning, evt. køb af voks. 

 

Referat 
Voksklubbens Generalforsamling 2007 i klubhuset, mandag d. 12. marts kl. 19,30. 

Til stede: Formanden, John Lissner, Kasserer, Jens Madsen. 

I alt 11 medlemmer. Fraværende:  Bestyrelsesmedlem, Flemming Vejsnæs. 

Dagsorden efter vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

I den lovligt indvarslede generalforsamling påtog Jens Madsen sig dirigentposten. Erling Bech og 

Ralf Kristensen blev valgt som stemmetællere. 



2. Formandens beretning, herunder forelæggelse af analyseresultater. 

Medlemstallet var, da vi sidst var nede hos Heino, på 88, det stiger støt og roligt år for år. Vi skal 

være opmærksomme på, at vi ikke hjemtager mere voks, end der er på lager, for sidste år var det 

lige ved at gå galt, så Heino måtte tage hul på reserve puljen på 500 kg. Et medlem, som troede, han 

skulle være storbiavler, havde lånt sig selv 200 kg voks, så har du store udvidelser i tankerne, er det 

en god ide, lige at snakke med bestyrelsen først. 

Dette er så den sidste formandsberetning fra min side, de sidste 10 – 12 år har bragt fremgang for 

Gl. Roskilde Amts Biavlere og hermed også voksklubben, som startede beskedent med 8 – 10 

medlemmer, som godt kunne se, at pesticider i voks og honning, som man havde konstateret i 

Tyskland, også ville ramme danske biavlere og forbrugere, og dermed fødtes voksklubben. 

Som sædvanligt havde han ikke modtaget analyseresultaterne fra sidste års voksprøve.  

Efter nogen snak og spørgsmål, blev formandens beretning enstemmigt godkendt. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

Kassereren fremlagde regnskabet, der var omdelt i lokalet. Han pointerede, at foreningens indtægter 

overvejende var kontingenter, medens foreningens udgifter var lidt til administration og indkøb af 

voks. Man havde købet 60 kg af John Lissners voks, men derudover havde man også købt 100 kg af 

Niels Brinck Møller. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

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

Formanden havde ikke fået sidste års analyseresultarer tilsendt, men Erling Bech havde lige været 

sammen med seniorforsker Per Kryger, der havde oplyst, at voksklubbens voksprøver var rene, men 

at der var fundet pesticidrester i Danmarks øvrige voks i omløb. 

Det viser jo klart, at det er det rigtige, vi har gjort, ved at stifte voksklubben, og derved holde vort 

voks rent. 

Positivlisten ser således ud: 

Myresyre, mælkesyre og oxalsyre til varroabekæmpelse i bifamilier. Eddikesyre eller fryser imod 

voksmøl på tavlelager.  

Biavlstekniske metoder så som fjernelse af droneyngel, dronningeindespærring samt 

varmebehandling er tilladt. 

Positivlisten vedtaget uændret og bringes i HM. 

5. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen havde fremsendt forslag om følgende vedtægtsændringer, der indsættes i § 2.2. 

For at hjælpe nye medlemmer i gang kan de låne op til 25 kg voks af klubben, hvis det er til stede, 

og de skal kun betale for udvalsningen. Man regnes for nybegynder de første 5 år. 

Dette foreslået, fordi man havde oplevet, at et medlem havde bestilt 200 kg voks sidste år, hvilket 

havde bevirket, at Heino havde måttet tage af reservepuljen på 500 kg. Reservepuljen må ellers ikke 

røres, men skal ligge til sikkerhed for, at vi har noget at begynde med, hvis vi skulle være så 

uheldige, at vokset i omløb bliver forurenet. 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.  

Efter vedtægterne er det ikke nødvendigt at holde ekstraordinær generalforsamling. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog kontingentet til kr. 85. Kontingentet kr. 85 blev enstemmigt vedtaget. 



7. Valg til bestyrelse og 1 suppleant. 

John og Jens ville trække sig ud af bestyrelsen. I stedet blev foreslået Carsten Jespersen og Lars 

Boelskifte. Hans-Erik Germuth til suppleantposten. Alle blev valgt med akklamation. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Erling Bech og Peter Møller genopstillede som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

De blev begge genvalgt med akklamation. 

9. Eventuelt. 

Marianne berettede om nogle rammer, som hun havde fået igen fra Heino fuldstændigt ødelagt af 

jordslåethed. Hun mente, det var dårlig service, og at Heino skulle have sådan noget at vide. 

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og hævede mødet kl. ca. 20,45. 

Jens Madsen 

kasserer/referent. 

 


