
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af bestyrelsesmødet d.13/4 2011 kl. 19.00 
Solvænget 5, 4621 Gadstrup 

Deltagere: Poul Erik, Jan og Hans-Erik 
 

Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat 

og dagsorden 

Ad 1 Begge dele blev godkendt. 

2. Nyt fra Heino Ad 2 HEG har aftalt at vi har aflevering i uge 19 og 39. 

3. Regnskab - økonomi Ad 3 Vi har ca. 30.000 stående på kontoen. 

Jan rykker de medlemmer, der var medlem sidste år og 

dem der er medlem af GRAB i 2011 inden d. 1. maj. De 

rykkes først på mail, derefter pr. tlf og evt. brev. 

4. Regnskab - voks Ad 4 Vi ejer omkring ½ ton. 

HEG overfører 16,8 kg voks fra lagret i hans kælder til 

hans beholdning. Han betaler 22 kr. pr. kg. for 

udvalsningen og afstemmer voksen på vokskortene. Der 

ligger p.t. 55 kg udvalset voks HEG’s kælder. Lagret er 

under afvikling. 

HEG skriver til 15 medlemmer vedr. deres gæld til 

klubben. Se bilag. 

XX skylder 14,5 kg – sidste år skyldte hun 33,3. HEG 

ringer XX op.  

HEG skriver til 7 medlemmer og spørger dem, om vi kan 

købe voks. Se bilag. 

HEG udsender breve til tidligere medlemmer med 

henholdsvis minus og plus på deres vokskort. De 

kontaktes først efter d. 1. maj på mail, derefter pr. tlf og 

evt. brev. Se bilag. 

5. Sager til behandling Ad 5  Bestyrelsen konstiuerede sig med PE som formand, Jan 

som kasserer og HEG som næstformand. 

Indkøb af voks? Vi har mulighed for at købe rent voks i 

Lemvig. Udsat til næste møde. 

Årshjul, blev vedtaget – se bilag 

Forretningsorden, blev vedtaget. – se bilag 

6. Honningmagasinet og 

hjemmeside 

Ad 6 Aflevering af voks i uge 19 og 39. Er sendt til 

Honningmagasinet, står på hjemmesiden og udsendt pr. 

mail. 

Hjemmesiden er blevet opdateret med ny bestyrelse. 

7. Evt. og næste møde Ad 7 Klubben udbetaler kørsel efter statens takst 3,67 kr pr. 

km. Bilag. 

Næste møde onsdag d. 31/8 kl. 19.00 hos PE, 

Tjørnehegnet 5, 2680 Solrød Strand 

Referat: Hans-Erik 


