Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub
Referat af bestyrelsesmødet d. 21.10.2009
Deltagere: Lars, Jan og Hans-Erik

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af referat
og dagsorden
2. Nyt fra Heino

Ad 1

Både referatet og dagsorden blev godkendt

Ad 2

3. Regnskab - økonomi

Ad 3

4. Regnskab - voks

Ad 4

5. Sager til behandling

Ad 5

6. Honningmagasinet og
hjemmeside

Ad 6

7. Evt. og næste møde

Ad 7

HE sender medio november en mail ud om at vi skal
huske at bestille voks inden d. 1/12.
I forbindelse med afhentning af rammer aftaler HE med
Heino at vi skal have et møde medio januar, hvor vi
gennemgår ind- og udlevering fra vokspuljen.
JK laver et regneark som han både sender til Heino og
HE – gerne inden jul.
Det er omkring 8.000 på kontoen. Vi har regninger ude
for max 500 og kørselsudgifterne er omkring 2.000. Dvs.
vi kan købe voks for 5.000
JK køber ca. 30 kg af XX og 15 kg af YY. HE kontakter
YY og fortæller ham at vi godt vil købe 30 kg af ham
omkring 1/2 2010
HE har stadigvæk 90 kg udvalset voks liggende i
kælderen.
Vi har brugt alt for mange kræfter på NN, så vi lader
sagen ligger. NN skylder stadigvæk over 2.000 kr. og er
velkommen til at betale, det NN skylder.
Generalforsamling:
Onsdag d. 17/3 kl. 19.00 i klubhuset
På valg er Erling, Gunnar og Hans-Erik. HE genopstiller.
HE spørger de to andre om de genopstiller.
JK laver et regnskab til næste bestyrelsesmøde, som
Erling reviderer inden generalforsamlingen.
HE skriver til Honningmagasinet om at der er
generalforsamling onsdag d. 17/3 kl. 19.00 i klubhuset,
at det er tid til at betale kontingent 100 kr. og at vi gerne
vil have medlemmers e-mail.
GRAB holder generalforsamling mandag d. 8/3 på
Kildegården.
Vores næste møde er tirsdag d. 9/2 kl. 19.20 hos LB. HE
henter JK i Gadstrup kl. 18.30

Referat: Hans-Erik

