Generalforsamling 2008
Indkaldelse
Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling 28. maj 2008 i klubhuset kl. 19.30.
Da den nye bestyrelse ikke var i stand til at fremlægge et revideret regnskab (problemer med
internetbanken) til vores ordinære generalforsamling, samt at bestyrelsen ønskede at lave en
revideret medlemsgennemgang, besluttede forsamlingen at give bestyrelsen mere tid, ved at
indkalde til ovenstående ekstraordinære generalforsamling.
Vigtig – mail liste og vokslager.
Vi skal have opdateret vores mailliste. En sådan liste er vigtig når vi skal give meddelelser om f.eks.
voksindlevering m.m. Skriv derfor en mail til vores kassere Carsten Jespersen aabakkevej.9 [skriv
@ ]get2net.dk . Mailen kan også findes på www.roskildebi.dk under voksklubben.
1. I denne mail skal du i emnefeltet skrive: Voksklub
2. Og nede i tekst feltet skal du skrive hvor stort dit vokslager er i kg.
Overblik over voksreserver
Bestyrelsen ønsker at have et bedre overblik over hvor meget voks der er i omløb voksklubben. Vi
har helt kontrol over mængden af voksklubbens voks hos Bihuset i Tappenøje. Men hvor meget
voksklub voks står der hjemme hos medlemmerne (voksen i dine bifamilier skal ikke tælles med).
Blandt andet ønsker vi at kunne henvise nye medlemmer til medlemmer med overskudsvoks,
således at man har mulighed for køb/salg af voks for ikke at belaste voksklubbens voksreserver.
Dem der ikke inden generalforsamlingen sender en mail, vil få en henvendelse fra et
bestyrelsesmedlem.

Referat
Voksklubben trækker i arbejdstøjet
En velbesøgt generalforsamling (28. maj 2008) signalerede at bestyrelsen i det kommende år
trækker i arbejdstøjet og kigger voksklubben grundigt efter i sømmene. Klubben har ændret sig
siden den spæde start til en stor klub med næsten 100 medlemmer. Formålet er stadig at sikre ren
voks til medlemmerne.
Velbesøgt
18 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Formand Lars Boelskifte glædede sig over den
flotte interesse, som viser at medlemmerne af voksklubben ønsker at kunne drive biavl med ren
voks.

Lidt af en mundfuld at overtage
Lars fremlagde baggrunden for at man i foråret valgte at ”aflyse” den ordinære generalforsamling:
”Vi kunne få dage før generalforsamlingen konstatere at vores medlemsliste og voksklubbens
vokskonto ikke helt harmonerede. Det drejede sig især om medlemmer som i 2007 ikke havde fået
betalt kontingent”. Bestyrelsen følte at det var nødvendigt med mere tid, for at kunne bringe orden i
dette.
Bestyrelsen havde overtaget ”voksklubben” efter den gamle bestyrelse, som med stor omhu havde
holdt styr på klubben. Den nye bestyrelse måtte også indrømme at det ikke altid er lige let lige at
komme ind fra gaden og tage over. Til denne generalforsamling var der nu kommet det rigtige
overblik over voksklubben og især vores vokspulje. Vokspuljen er fuldkommen intakt og der er nu
overblik over de forskellige medlemmers vokskonto, samt hvilke medlemmer der er i restance i
forhold til kontingent betaling.
Bestyrelsens har i det forløbne år sat fokus på medlemmer som var i for stort voksunderskud (lånt
voks hos klubben), samt medlemmer som ikke fik nedbragt deres voksunderskud. Der blev taget
kontakt til alle medlemmer som havde et underskud på over 25 kg. Der har været en god dialog med
disse medlemmer og der bliver nu arbejdet på at nedbringe deres underskud. Enkelte medlemmer
har et problematisk stort underskud og der vil blive arbejdet videre med disse i det kommende år.
Foreningens medlemsskare stiger støt og roligt således at klubben i dag næsten har 100 medlemmer.
Voksanalyserne
Voksklubben var så heldig at have 2 analyser med i det analyse projekt som Danmarks
Jordbrugsforskning havde i 2007. En meget fintfølende analyse metode, som kunne analysere 20
gange finere end de analyser vi normalt får lavet i Tyskland. Glædeligt var det at vores analyser er
helt rene. Hos andre voksanalyser i undersøgelsen blev der i flere tilfælde fundet pesticid rester.
Generalforsamlingen henholder sig dog til at vores mindsteværdier for analyser stadig er de mindste
værdier som generelt bliver anvendt til voksanalyser hos vores analyseinstitut i Tyskland.
Voksregnskabet
Carsten Jespersen gennemgik voksregnskabet, som viser hvad de enkelte medlemmer skylder/har til
gode af voks. Klubben havde i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling opfordret
medlemmer til at oplyse e-mail adresse og deres ”rådighedsvokslager”. Dette spørgsmål havde
udløst forvirring hos flere af medlemmerne. Bestyrelsen ønske var blot at få et overblik over hvor
meget voks findes der ude hos medlemmerne og hvor meget voks har vi hos vores vokssmelter i
Tappernøje. Bestyrelsen ønsker især at kunne henvise nye medlemmer til at købe voks hos
medlemmer der har voks i overskud. Som sidegevinst har vi nu mail adresser på næsten 90 % af
klubbens medlemmer. Dette gør at vi kan forbedre kommunikationen med medlemmerne fremover.
Sund økonomi
Flemming Vejsnæs fremlage klubbens økonomi. Klubben har en sund økonomi. I det forløbne år
har klubben indkøbt ca. 150 kg voks for 7.500 kr. Dette gøres for at sikre klubbens reservepulje.
Derfor har klubben også et underskud på årets resultat på 2193 kr. Men da klubben har en god
bankkonto, som ved årets start var ca. 8000 kr., var underskuddet kalkuleret. Indestående på
bankkontoen i slutningen af maj er ca. 12.000 kr.
Positivlisten
Det er generalforsamlingen som hvert år beslutter hvilke bekæmpelsesmidler der er tilladte at

anvende. Klubben støtter sig tæt op af Danmarks Biavlerforenings anbefalinger. Således er det
tilladt at anvende myresyre, mælkesyre og oxalsyre til varroabekæmpelse. Desuden er det tilladt at
anvende eddikesyre til nosemabekæmpelse af oplagrede vokstavler.
Den æteriske olie Thymol, som er tilladt i økologisk biavl til varroa-bekæmpelse blev diskuteret af
forsamlingen. Det er absolut et muligt produkt, som er naturligt forekommende i honning.
Udenlandske forsøg har dog vist at thymol ophober sig i vokset. Ikke noget alvorligt, men
forsamlingen enedes om at udelade produktet af positivlisten, da der ikke hos de tilstedeværende
var noget ønske om at anvende produktet. Vi afventer flere undersøgelser fra udlandet.
Kontingent
Foreningens kontingent forbliver uændret på 85 kr.
Hans Erik tager over efter Flemming
Hans Erik Germuth blev valgt ind i bestyrelsen, efter at Flemming Vejsnæs valgte at trække sig fra
bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. Flemming har lovet at bistå bestyrelsen når det er
nødvendigt. Hans Erik har i det forløbne år på lige fod med bestyrelsen deltaget i bestyrelsens
arbejde. Dorthe Bechmann blev valgt som suppleant. Der var genvalg til revisor og revisor
suppleant – henholdsvis Erling Bech og Peter Møller.
En god snak om voksklubbens fremtid
Under eventuelt var der en fri og åben diskussion om hvor voksklubben skal bevæge sig hen i
fremtiden.
Klubbens formål er at sikre rent voks. Klubben bygger på gensidig tillid. Ganske enkelte
medlemmer forvalter denne tillid lidt for lemfældigt ved at komme i stigende voksunderskud. Andre
glemmer at aflevere voks og andre igen glemmer at bestille voks til tiden. Bestyrelsen fik mandat til
at går ”noget mere hårdt” til værks overfor medlemmer som ikke forvalter voksklubbens tillid
tilfredsstillende. Især medlemmer som tager kontingentbetalingen for lemfældigt skal der tages
hånd om og evt. ekskluderes fra klubben.
Voksklubben har hidtil haft to funktioner – sikre rent voks og udlåne voks til medlemmerne.
Klubben har hidtil lånt voksen gratis ud. Det eneste klubben kan få ud af det, er ”bøvl” med at
inddrive voksen igen. I virkelighedens verden er det sådan at ønsker man at starte op som biavler
med konventionel voks, skal man ud og købe voksen. Klubben bør udfase lånemuligheden og i
højere grad være formidler af salg medlemmerne i mellem. For gamle medlemmer med
voksunderskud skal der laves ordninger, således at underskud afvikles. Det kunne være i form af at
skyldnerne opkøber voks hos andre medlemmer.
Det betyder at voksklubbens vedtægter bør gennemarbejdes og bringes ajour med medlemmernes
ønsker.
Voksklubben bør være mere synlig ved artikler i honningmagasinet og især på internettet. Et forslag
kunne være at voksklubben har sin egen hjemmeside. Mange informationer vil også fremover tilgå
medlemmerne via e-maillisten.
Priser på voksvalsning. Klubben betaler i øjeblikket 1,50 kr. + moms ekstra for at Bihuset
håndterer, administrerer og valser vores voks. Især nogle af vores biavlere med meget voks synes
det er lige dyrt nok for dem. Der bør kunne opnås nogle rabatter grundet de store mængder af voks

de skal have valset. Forsamlingen pålagde bestyrelsen at tage en kontakt til Bihuset og snakke vores
aftale igennem igen.
Klubben lider især under at der er medlemmer som glemmer at indlevere voks og bestille voks til
tiden. Disse er skyld i at der er en del ekstra administration for Bihuset. Klubben vurdere ikke
umiddelbart at det er klubben der kollektivt skal finansiere de medlemmer som ikke får tingene
gjort til tiden. En fornuftig løsning på dette bør være at de der aflevere og bestiller til tiden kan opnå
en ”rabat”, mens ”synderne” skal dække ekstra omkostningerne.
Forsamlingen diskuterede værdien af voksklubbens voks. Vi er enige om at vi har et unikt produkt,
som næsten ikke kan prissættes. Værdien af voksklubben voks vurderes til 40 kr + moms pr. kg
blokvoks.
Noget at arbejde videre med
Lars Boelskifte sluttede aftenen af med at konkludere at den konstruktive debat havde givet
bestyrelsen gode arbejdsredskaber for det kommende år.
Referent Flemming Vejsnæs

