Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub
Referat af bestyrelsesmødet d. 25/1 2015 kl. 16.00
Sted: Bakkedraget 18, 4000 Roskilde
Deltagere: Stig, Henrik og Hans-Erik

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

3. Regnskab - økonomi

4. Regnskab - voks
5. Sager til behandling

6. Honningmagasinet og
hjemmeside

7. Evt. og næste møde

Referat
Ad 1 Begge blev godkendt
Ad 2 Heino har d. 1/12 sendt en plade ind til analyse via DBF.
Heino har udsendt regninger – her kan medlemmer se
deres voksbeholdning. Voksen er klar til afhentning og
der ligger også en del i reserve i vores bur.
Ad 3 Regnskabet for 2014 er godkendt d. 19/1 – se bilag
XX har solgt os 12,9 kg men har ikke fået pengene, da han
har glemt at opgive sit kontonr. HE rykker ham.
YY har ikke fået udbetalt kørselspenge og andre udgifter
for 2014. HE rykker ham.
Foreningen udbetaler 3,70 kr. pr. kørt km i forbindelse
med bestyrelsesarbejdet i 2015.
Ad 4 Vi skal ned til Heino og tjekke voksbeholdningen. Stig og
HE finder en onsdag formiddag i februar.
Ad 5
 Konstituering af ny bestyrelse efter at Ralf
Kristensen har trukket sig:
Hans-Erik Germuth – formand
Henrik Frølich Brødsgaard – kasserer
Stig Kappel - sekretær
 Generalforsamling 2015:
Se bilag:
http://voksklubben.dk/?Generalforsamlinger:Gener
alforsamling_2015
HE sørger for at der er noget at drikke og spise
 Har vi brug for at udvide vores vokspulje?:
Hvis ønsker klubben ønsker at udvide vores
vokspulje, vil det kræve en kontingentforhøjelse
eller at vi opkøber voks til en lavere pris. Vi har
købt voks op i 2013 og vi har derfor nok voks i
klubben til at starte en ny pulje op 2 gange, hvis
vores nuværende skulle blive forurenet. Vi
vurderer at vi har nok voks.
Sidste år solgte vi ca. 100 kg og vi forvente at det i
år vil være nogenlunde det samme. Vi beslutter at
kluben formidler køb og salg af voks til gavn for
medlemmer – dvs. vi fortsætter med at sælge og
købe voks til p.t. 70 kr. pr. kg.
Ad 6 Generalforsamlingen er indkaldt i Honningmagasinet,
december.
Kontingentopkrævning er d. 20/11 sendt til
Honningmagasinet.
Ad 7 Intet til referat
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