
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Dagsorden ordinær generalforsamling torsdag d. 14/3 2013 kl. 19.00 
Klubhuset, Ringstedvej, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden Bemærkninger 
1. Valg af dirigent, 

referent og 

stemmetællere 

Ad 1 Knud Graaskov blev valgt som dirigent og Hans-Erik som 

referent. Der blev ikke valgt nogen stemmetællere. Knud 

konstaterede samme med forsamlingen at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2. Formandens 

beretning, herunder 

forelæggelse af 

analyseresultater 

Ad 2 I 2012 var det overkommeligt at være bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen har holdt 2 møder og været nede i Bihuset for 

at gennemgå voksregnskabet. Resten af kommunikationen 

med medlemmer, Bihuset og internt i bestyrelsen er 

foregået via mail.  

Bestyrelsen fik ryddet op i alle vokskort i 2011, og i 2012 

har vi måtte afskrive 17 kg – en gammel gæld fra 2010, 

som vi var blevet lovet indfriet i 2012. 

Der har været et par medlemmer, der efter en rykker og 

efter d. 1. april, har betalt indmeldelsesgebyr. Der var 89 

medlemmer i 2012. Der har været en håndfuld der ikke har 

ønsket at fortsætte medlemskabet. De fleste af dem har 

ønsket at blive grønne biavlere i Bicentret. Nogle af dem 

har været utilfredse med Bihusets håndtering af rammerne 

og andre synes at har været besværlig at komme til Bihuset 

og at man kun kunne aflevere 3 uger om året. Der er p.t. 9, 

der ikke har fornyet deres medlemskab. Vi er d.d. 77 

medlemmer. 

Ved gennemgangen af voksregnskabet var der et par 

stykker der ikke overholdt vedtægterne. Dem, der havde 

lånt mere end 7 kg, blev rykket. De har alle undtagen en 

bragt deres mellem regnskab med klubben i orden. 

På generalforsamlingen blev det besluttet at klubben skulle 

købe noget rent voks. Målet var at have en reservepulje i 

tilfælde af at vores skulle blive forurenet. Det er lykkes at 

finde en pulje i Bihuset som stammer fra en biavler og er 

før varroamidens ankomst til Danmark. Bestyrelsen har fået 

taget en prøve og den er ren. Bestyrelsen har her i denne 

uge(uge 11) købt voksen. Selvom vi har købt 750 kg, så 

køber vi stadigvæk voks af de medlemmer, der har for 

meget. 

Bestyrelsen kan ikke fremlægge en analyse af voksen. 

Vores prøve er blevet væk i DBF – Bestyrelsen har 

fremsendt en ny. Når den kommer, vil bestyrelsen sende 

den til medlemmerne og lægge den på hjemmesiden. 

I forbindelse med at bestyrelsen har mindet medlemmerne 

om at de kunne aflevere rammer i den kommende tid tilbudt 

at organisere samkørsel. Sidste år var det kun et medlem, 

der var interesseret. Bestyrelsen fortsætter med at tilbyde at 

organisere samkørsel i 2013. 
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Beretningen blev godkendt med akklamation. 

3. Aflæggelse af 

regnskab  

Ad 3 Ralf gennemgik regnskabet – både voks og økonomi. 

Regnskabet blev godkendt. Bilag er udsendt til 

medlemmerne i uge 11. 

4. Fremlæggelse og 

godkendelse af 

positivliste til 

anvendelse som 

beskrevet i § 1.2 

Ad 4 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, frysning af brugte tavler og varmebehandling. 

5. Indkomne forslag 

Ingen 

Ad 5   

6. Fastsættelse af 

kontingent. 

Ad 6 Generalforsamlingen vedtog 50 kr. for 2014. 

7. Valg til bestyrelse og 

1 suppleant. 

Ad 7 Ralf Kristensen og Stig Kappel blev valgt til bestyrelsen. 

Henrik F. Brødskov blev valgt som suppleant. 

8. Valg af revisor og 

revisorsuppleant. 

Ad 8 Lars Boelskifte og John Hyldahn blev valgt henholdsvis 

som revisor og suppleant for denne. 

9. Evt. Ad 9 Der var en løs snak om vi ville være flere medlemmer af 

klubben. Bestyrelsen gav udtryk for at der var styr på 

klubben og voksen – de ville gerne optage nye medlemmer 

med ”hjertet på der rettet sted”. 

Der udover blev der talt om: 

 Varroamider 

 Biernes behov for vand 

 Fødevareministeriets EU-projekt om undersøgelse 

af sygdom hos bier udført af DCA i Flakkebjerg. 

 Økologisk biavl i Danmark 

Bestyrelsen vil udsende en medlemsliste sammen med 

referatet. 

Generalforsamlingen takkede Poul Erik Rueskov Nielsen 

for hans indsats gennem årene. Poul Erik stopper som 

biavler i år. 

Hans-Erik takker Knud for at han påtog sig jobbet som 

dirigent. 

 

Referat: Hans-Erik Germuth. 


