Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub
Referat af ordinær generalforsamling onsdag d. 14/3 2012 kl. 19.00
Klubhuset, Ringstedvej, 4000 Roskilde

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent, referent og
stemmetællere

Ad 1

2. Formandens beretning, herunder
forelæggelse af analyseresultater

Ad 2

Knud Graaskov blev valgt som dirigent og
Hans-Erik Germuth som referent. Der blev
ikke valgt nogen stemmetællere. Knud
konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt.
15 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Hans-Erik fremlagde beretningen, hvor han
bl.a. kom ind på: Bestyrelsen har i løbet af
året brugt tid – meget tid – på at få orden på
medlemskartoteket og få medlemmers lån til
at overholde vedtægter.
Bestyrelsen havde i efteråret indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling for at få
valgt en nyt bestyrelsesmedlem efter Jan, der
var blevet syg og for at finde ud af om der var
basis for at fortsætte klubben. På generalforsamling blev Ralf valg og der var stor
opbakning til at fortsætte klubben og til at
bestyrelsen strammede op omkring reglerne
Bestyrelsen har besluttet, at det fremover er
medlemmernes opgave at følge med i
klubbens aktiviteter via Honningmagasinet,
mails og hjemmesiden. Efter den ekstra
ordinære generalforsamling brugte
bestyrelsen mange kræfter på at kontakte
tidligere medlemmer for at få deres
voksklubvokskort i Bihuset ajourført. Det
resulterede i at medlemstallet i 2011 kom
over 100. Bestyrelsen forventer at
medlemstallet stabiliserer sig omkring 80
medlemmer 2012.
I den udleverede medlemsliste kunne de
fremmødte se, at de fleste medlemmer
overholder vedtægterne. Voksen på kortet er
et mellemværende mellem medlemmet og
Bihuset. Bestyrelsen tjekker en gang om året
alle voksklubbens medlemmers kort i Bihuset
og noterer hvor meget voksklubvoks der står
på kortet. Er der uoverensstemmelse mellem
det noterede og kortet er det på kortet, der
gælder.
Klubben har i 2011 afskrevet 49,8 kg voks.
Bestyrelsen har i løbet af 2011 kontakte de
medlemmer, der havde meget voks stående på
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3. Aflæggelse af regnskab

Ad 3

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

Ad 4

5. Indkomne forslag:
Ad 5
1. Næstsidste sætning i § 2.1
slettes: ” For at hjælpe nye
medlemmer i gang det første
år de er startet, køber klubben
valsede og prægede
kunsttavler i de almindeligste
mål, så nye medlemmer ved
indmeldelsen kan købe
kunsttavler.”
2. Hele § 5.2 ændres: ”Ordinær
generalforsamling afholdes
årligt i 1. kvartal med mindst
3 ugers indkaldelsesvarsel
gennem Tidsskrift for Biavl
eller Honning Magasinet.” til
” Ordinær generalforsamling
afholdes årligt i 1. kvartal
med mindst 3 ugers
indkaldelsesvarsel gennem
Honningmagasinet eller ved
udsendelse af mail og opslag
på hjemmesiden.”
3. Sidste del af § 8.1 ” Klubbens
aktiver på opløsningstidspunktet fordeles ligeligt
iblandt medlemmerne, dog
således at det enkelte

kortet for at høre om de ville sælge vokset til
klubben. Få medlemmer har benyttet sig at
tilbydet. Derfor indstiller bestyrelsen til
generalforsamlingen, at vi køber 750 kg voks
af Bihuset.
Analyseresultatet foreligger ikke endnu – den
vil blive fremsendt pr. mail til medlemmerne.
Beretningen efter debat blev godkendt med
akklamation.
Ralf gennemgik regnskabet – både voks og
økonomi. Regnskabet blev godkendt. Se
bilag.
Generalforsamlingen godkendte, at 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.
1. Hans-Erik fremlagde forslaget og
efter debat blev det enstemmigt
vedtaget at slette sidste del af § 2.1
2. Hans-Erik fremlagde forslaget og
efter en del debat om ”og/eller”
mellem ”Honningmagasinet og
ved” blev der stemt om ”og/eller”.
Med stemmerne 11/4 blev ”og”
vedtaget. Det nye forslag med
redaktionel ændring blev
enstemmigt vedtaget: ” Ordinær
generalforsamling afholdes årligt i
1. kvartal med mindst 3 ugers
indkaldelsesvarsel gennem
Honningmagasinet og ved
udsendelse af e-mail og opslag på
hjemmesiden.”
3. Hans-Erik fremlagde forslaget og
efter en del debat om det var
realistisk at generalforsamling og
bestyrelsen på opløsningstidspunktet kunne pege på et projekt.
Der blev enighed om at lade det
stå og tilføje ”efter
generalforsamlingens beslutning”
Sidse del af § 8.1 blev enstemmigt
vedtaget og hedder nu: ”Klubbens
aktiver går til GRAB eller til et
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medlems senest indbetalte
kontingent først refunderes.”
ændres til ”Klubbens aktiver
går til GRAB eller til et
projekt inden for biavlen”
4. Indmeldelsesgebyr: 250 kr.
for nye medlemmer, som får
5 kg voks af klubben.
Indmeldelsesgebyret for
tidligere medlemmer er 100
kr., hvis de melder sig ind
igen inden sidste frist for
indlevering af voks i efteråret
– ellers er det 200 kr. + evt.
voksprøve for egen regning.
5. Køb af voks – forslag 750 kg

6. Fastsættelse af kontingent.

Ad 6

7. Valg til bestyrelse og 1 suppleant.

Ad 7

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ad 8

9. Evt.

Ad 9

projekt inden for biavlen efter
generalforsamlingen beslutning”
4. Hans-Erik fremlagde forslaget og
der var debat især om ”+ evt.
voksprøve”. Bestyrelsen
forklarede at ”+ evt. voksprøve”
skulle forstås: Kun hvis
bestyrelsen var 100 % sikker på at
medlemmet kun har voksklubvoks
kunne medlemmet optages uden
voksprøve. Forslaget: ” Indmeldelsesgebyr: 250 kr. for nye
medlemmer, som får 5 kg
blokvoks af klubben.
Indmeldelsesgebyret for tidligere
medlemmer er 100 kr., hvis de
melder sig ind igen inden sidste
frist for indlevering af voks i
efteråret – ellers er det 200 kr. +
evt. voksprøve for egen regning.”
blev enstemmigt vedtaget med en
redaktionel ændring og gælder fra
1. april.
5. Hans-Erik fremlagde forslaget og
fortalte, at vokspuljen med købet
ville være så stor, at klubben ville
have nok voks til at udskifte alle
medlemmernes voks med rent i
tilfælde at forurening. Efter debat
om størrelse og udtagelse af
voksprøve blev forslaget vedtaget
med 13 for og 2 der undlod at
stemme.
Generalforsamlingen fastsatte kontingentet
for 2013 til 50 kr.
Hans-Erik Germuth blev valgt til bestyrelsen.
Henrik Brødsgaard blev valgt som suppleant.
Begge blev valgt med akklamation.
Lars Boelskifte og John Hyldahn blev begge
valgt med akklamation som henholdsvis
revisor og suppleant for denne.
*Der var ønske om at vedtægterne udsendes i
forbindelse med at referatet udsendes.
Bestyrelsen gør det i forbindelse med
referatet.
*Der var ønske om at udsende en
medlemsliste. Bestyrelsen udsender en
medlemsliste sammen med referatet.
*Der var ønske om at lave samkørsel af
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rammer til Bihuset.
Der kom forslag om en Facebookside til at
koordinere kørslen og et om de kunne man
gøre ud fra medlemslisten.
Bestyrelsen vil godt arbejde på muligheden
for på en enkel måde at få organiseret noget
samkørsel til efteråret.
*Generalforsamlingen takkede Jan for hans
arbejde som kasserer i Voksklubben.
*Hans-Erik takkede Knud for at have påtaget
sig jobbet som dirigent og for at have hjulpet
generalforsamlingen igennem de mange
punkter.
Referat: Hans-Erik Germuth.

