Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub
Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 21. november 2013
Sted: Bakkedraget 18, 4000 Roskilde
Deltagere: Stig, Ralf og Hans-Erik

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af referat
og dagsorden
2. Nyt fra Heino

Ad 1

Begge blev godkendt

Ad 2

3. Regnskab - økonomi

Ad 3

4. Regnskab - voks

Ad 4

5. Sager til behandling

Ad 5

6. Honningmagasinet og
hjemmeside

Ad 6

Prisen på voks er p.t. 62,50 kr.
Aflevering og -hentning af voks og rammer. Vi drøftede
kvaliteten af de vaskede rammer og blev enige om at
tage det op under formandens beretning. Et enkelt
medlem har berettiget klaget over at rammerne var
beskidte. Heino har erkendt fejlen og tilbud at rengøre
dem igen. Det endte med at rammerne blev vasket uden
beregning.
Vi prøver at gennemgå voksregnskab onsdag d. 5.
februar. HE laver en aftale med Heino, når han kender
sin arbejdsplan.
Afregning af kørsel for 2012, ca. 710 kr. – Ralf
udbetaler.
Afregning af kørsel for 2013, ca. 850 kr. – Ralf udbetaler
Betaling af udbyder af hjemmesiden – Ralf udbetaler.
Der ca. 14.000 kr. på kontoen, når vi har betalt
regningerne
Køb af voks af Jens og Sten – i alt 249 kg
Klubben ejer nu ca. 1250 kg voks.
Køb og salg af bifamilier i foråret 2014. HE skriver ud til
medlemmer i marts om de har familier til salg og ønsker
at komme på en liste over
Prisen på voks – vi fastholder 65,00 kr. pr. kg.
Voksprøve fra 2012 – ligger på hjemmesiden.
Generalforsamling d. 27/3:
 Dato – klubhuset er reserveret.
 Vi serverer gode øl/vin/vand + ost og pølse i
forbindelse med generalforsamlingen. Ralf køber
15 gode øl. HE søger for dansk vand og rødvin,
samt brød, ost og pølse
 Dagsorden – se bilag
 Budget for 2014 bliver fremlagt i forbindelse
med kontingentet for 2014.
 Regnskabet kan evt. revideres d. 18/3
Datoen for generalforsamlingen er sendt til redaktøren d.
11/11.
Der blevet taget en backup af vores hjemmeside.
HE sender opkrævning og dagsorden ud til
medlemmerne i februar.
HE skriver til Honningmagasinet om
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7. Evt. og næste møde
Referat: HE

Ad 7

generalforsamlingen og kontingent.
Dagsorden for generalforsamlingen bliver lagt på
hjemmesiden.
Der er taget en backup af hjemmesiden.
Opskriften på stenalderbrød bliver sendt til Ralf og Stig.

