Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub

Referat af generalforsamlingen 2010
GRAB’s klubhus, Ringstedvej, Roskilde onsdag d. 17/3 2010 kl. 19.00
1. Valg af dirigent, referent og
stemmetællere.

Knud Graaskov blev valgt som dirigent og Hans-Erik
Germuth som referent. Knud konstaterede med forsamlingens
accept at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Formandens beretning, herunder
forelæggelse af analyseresultater.

Lars Boelskifte aflagde formandens beretning, hvor han
glædede sig over at Jan Kierkegaard havde fået styr på
regnskabet. Bihuset har over 100 mennesker registreret i
deres kartotek, som værende eller have værende medlem hos
os. De har enten et plus eller minus på deres vokskort.
Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde på at få de gamle
medlemmer slettet hos Heino, få medlemmer til at afvikle
deres gæld til klubben (hvilket går støt fremad) og sendt
opkrævninger ud til ikke-medlemmer, der skylder klubben
voks.
I 2009 lavede bestyrelsen en aftale med Heino i Bihuset, at
den merpris vi betaler for at få vores voks behandlet separat
blev lagt som 1 kr på smeltning og 1,50 kr på udvalsningen.
Det er alt for bureaukratisk, så forover betaler alle 2,50 kr i
merpris for prægningen.
Bestyrelse har for at lette medlemmernes muligheder for at
købe voks besluttet at klubben fremover sælger af vokspuljen
til medlemmerne for senere at købe voks hos de medlemmer,
der ligger inde med et overskud. Klubben køber og sælger til
samme pris.
Sidste år lagde klubben 100 kg prægede vokstavler i HansErik Germuths kælder for at nye medlemmer nemt kunne
købe voks af klubben. Der blev kun solgt 15 kg i 2009. Hvis
der ikke bliver solgt mere i 2010, så vil lagret blive nedlagt og
nye medlemmer henvises til at købe det hos Heino, som har et
bur fyldt med 12 x 10 tavler.
Voksprøven viste lige som sidste år at vores voks er ren –
ingen pesticidrester.
Bestyrelsen arbejder på at få alle medlemmers e-mail, så al
kommunikation og information kan foregå elektronisk.
Knud Graaskov stillede spørgsmålet om hvad der ville ske
hvis Bihuset brændte mens alle vores tavler med voks stod
hos Heino – ja vi ville få penge udbetalt fra Heinos forsikring,
men vi ville stå uden ren voks. Der er ikke rigtig noget rigtig
svar på det spørgsmål. Løsningen kunne være at dele
smeltning mv. op i mindre enheder, men det vil gøre alting
meget mere besværlig.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab

Jan fremlagde regnskab, medlemsliste og voksregnskab. I
2009 var der ganske få kontingentindbetalinger. Det skyldes
at mange har indbetalt i 2008, samt at regnskabet først er ført
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fra d. 16/3. Regnskabet blev godkendt.
Medlemslisten blev gennemgået. Der er stadig mange, der
mangler at betale kontingent for 2010. På grund af en fejl
kom kontingent opkrævningen ikke med i
decembernummeret af Honningmagasinet, derfor mangler Jan
at rykke for manglende kontingentbetaling for 2010.
Ud over det koster porto, så er det et bureaukratisk stort
arbejde at sende girokort ud til medlemmerne – derfor
opfordrer bestyrelsen medlemmerne til at overfører
kontingentet til klubben. Vi regner med at vi er omkring 80
aktive medlemmer.
I tirsdag d. 9/2 var bestyrelsen nede hos Heino og tjekke
vokskortene, beholdning mm. - alt var som det skulle være.
I løbet af 2009 er klubbens voksbeholdning vokset med ¼ ton
så vi i dag ejer knapt 1 tons voks. Hvis man lægger de
medlemmer, som har et voksoverskud sammen med dem med
underskud, så er resultatet -200 kg. Dvs. at klubben har en
vokspulje på ca. 800 kg, som ligger hos Heino som en
reserve.
Regnskabet blev godkendt.

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

Det er tilladt at anvende myresyre, mælkesyre og oxalsyre til
varroabekæmpelse. Desuden er det tilladt at anvende
eddikesyre eller planten løvstikke til bekæmpelse af voksmøl
i oplagrede vokstavler. Det er selvfølge også tilladt at bruge
biavls tekniske metoder så som dronningeindespærring,
droneyngel fratagelse og varmebehandling.
Listen blev godkendt.
Positivlisten kan altid findes på www.voksklubben.dk

5. Indkomne forslag

Ingen

6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsens forslag på 100 kr for 2011 blev vedtaget.

7. Valg til bestyrelse og 1 suppleant.

Hans-Erik Germuth blev genvalgt til bestyrelsen. Gunnar Páll
Gunnarsson blev genvalgt som suppleant.

8. Valg af revisor og
revisorsuppleant.

Niels Christensen blev valgt som revisor og Miriam Hansen,
som suppleant for revisoren.

9. Evt.

Knud takker bestyrelsen for sit arbejde.

