
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af bestyrelsesmødet d. tirsdag 15/6 2010 
Hos Jan, kl. 19.30 

Deltagere: Lars, Jan og Hans-Erik 
 

Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat 

og dagsorden 

Ad 1 Begge dele blev godkendt 

2. Nyt fra Heino Ad 2 Vi skal have aftalt et system, så vi automatisk får besked 

om at folk opretter et nyt vokskort hos Heino, hvor de 

står som medlemmer hos os. HE kontakter Heino. 

3. Regnskab - økonomi Ad 3 Der står ca. 23.000 på kontoen. Der er stadigvæk et par 

stykker, som vi forventer, vil indbetale for det voks de 

har lånt. Forslag: Vi køber voks for mindst 15.000 kr. - 

vi spørger dem der har meget på kortet. 

Alle gamle medlemmer, der ikke har betalt kontingent 

bliver rykket via brev eller mail. Hvis de ikke reagerer 

udmeldes de automatisk af klubben. Lars laver et udkast 

til to breve – et til dem, der har voks og et dem der har 

lånt af klubben. 

Kvittering til XX bliver sendt til ham i løbet af 14 dage. 

Regning fra Hostmaster for www.voksklubben.dk betales 

snarest. 

4. Regnskab - voks Ad 4 Rigtig mange tidligere medlemmer har afviklet deres 

gæld. Andre har meldt sig ind – generelt har 

medlemmerne været flinke til at afvikle gælden. 
Vi mangler at rykke dem medlemmer, der stadigvæk har 

lånt meget voks af klubben. Vi skriver ud pr. mail/brev 

til de medlemmer, der pr. februar havde lånt mere end 15 

kg. HE laver et udkast til et brev til dem har lånt mere 

end 15 kg af klubben. Vi opfordrer dem til at afvikle 

deres gæld i løbet af i år evt. ved at købe voks af 

klubben. 
HE har stadigvæk meget udvalset voks i kælderen – 69,4 

kg. Der er ingen grund til at have det liggende. Vi 

afvikler lagret i løbet af næste år. 

5. Sager til behandling Ad 5  Hvad gør vi ved dem der har voks på kortet, som ikke er 

medlemmer. Vi køber grøn voks af Heino og de er ikke 

medlemmer hos os længere. 

6. Honningmagasinet og 

hjemmeside 

Ad 6 HE skriver i Honningmagasinet og på hjemmesiden om 

at medlemmer kan aflevere tavler og voks i uge 39. 

7. Evt. og næste møde Ad 7 Næste møde: 16. november hos Lars. HE henter Jan kl. 

18.30, så mødet starter ca. 19.15. 

Punkter til næste møde: Køb af voks – 

Generalforsamling – Opkrævning af kontingent. 

Referat: HE 

http://www.voksklubben.dk/

