Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub
Referat af bestyrelsesmødet d. 2/3 2010
Sønderbjerg 19, 4295 Stenlille
Deltagere: Lars, Jan og Hans-Erik

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

3. Regnskab - økonomi

4. Regnskab - voks

5. Sager til behandling

6. Honningmagasinet og
hjemmeside

7. Evt. og næste møde

Referat: Hans-Erik

Referat
Ad 1 Referat og dagsorden godkendt, dog var det en forkert
udmeldt dato.
Ad 2 Ny priser for udvalsningen. Vi betaler en merpris på 2,50
kr. pr. kg for udvalsningen. Det er administrativ
besværligt at opkræve 2 forskellige beløb, derfor går
Heino tilbage til en samlet opkrævning for at behandle
vores voks separat.
Lars aftaler med Heino hvornår vi har voksindlevering.
Det plejer at være uge 19 og 39.
Ad 3 Jan fremlagde regnskabet for 2009. Regnskabet starter af
gode grunde først af gode grunde d. 18/3.
Jan og Erling reviderer regnskabet før GRAB’s
generalforsamling.
Jan vil i næste uge sende rykkere ud. HE sender
mailadresserne til bestyrelsen.
Ad 4 Fremlægges til generalforsamlingen med
kontingentindbetalingerne på. Jan sender en revideret
udgave til HE 5 dage før generalforsamlingen, så vil HE
trykke den og dagsorden til generalforsamlingen.
Ad 5 Generalforsamling.
Til formandens beretning:
 Voksbeholdning øget.
 Nye priser hos Heino.
 Arbejde på at få ikke-medlemmer afviklet i
voksklubregnskabet.
 Arbejde på lang sigt på at ingen medlemmer låner
mere end 5 kg af klubben.
 Vores voks er rent.
Gunnar genopstiller. Erling genopstiller ikke. HE spørger
forskellige om de ikke vil have lyst til at være revisor.
Knud vil gerne være dirigent. HE er referent af
generalforsamlingen.
Ad 6 Honningmagasinet har beklaget at vores indlæg ikke
kom med i decembernummeret. Næste deadline 20/3. Vi
skal have oplysningen om voksindlevering med. Vi kan
måske nå at få referatet af generalforsamlingen med.
Jans telefonnr. er blevet rettet på hjemmesiden
Ad 7 Husk at slette XX af listen og føre YY op som betalende
medlem.
Næste møde bliver fastlagt på generalforsamlingen.

