
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 14/3 2016 kl. 19.00 
Klubhuset, Ringstedvej, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden Bemærkninger 
1. Valg af dirigent, referent og 

stemmetællere 
Ad 1 Formanden konstaterede sammen med 

forsamlingen af generalforsamlingen vaf 
lovindkald. Poul Rønning Pedersen blev 
valgt som dirigent og Hans-Erik som 
referent. Der blev ikke valgt stemmetællere. 
Der var 8 medlemmer tilstede.  

2. Formandens beretning, herunder 
forelæggelse af analyseresultater 

Ad 2 Møder 
Bestyrelsen har i 2015 holdt tre møder  
– et møde konstituerende møde efter 
generalforsamlingen,  
– et ordinært møde i november, hvor vi blev 
enige om  
at lægge alle dokumenter i Rush-files (en 
cloud-løsning vi har i forbindelse med vores 
hjemmeside på one.com ) 
at bestille et CVR nr. – det forlangte 
datatilsynet  
at sætte værdien af vores voks efter hvad den 
kan sælges for til et vokssmelteri  
og planlægge generalforsamlingen  
– samt et mail-møde, hvor vi justerede 
voksprisen til 115kr. pr. kg. Alm. voks og 
grøn voks handles p.t. 110 kr.  

Medlemmerne 
Bestyrelsen har været i Bihuset i februar 
2015 og har gennemgået voksregnskabet. 
Voksregnskabet blev fremlagt til 
generalforsamlingens orientering. Der var 3 
medlemmer, der ikke overholdt vedtægterne. 
En af dem har efter en rykker bragt forholdet 
i orden. En har vi en aftale med at 
vedkommende ikke henter voks før end der 
er plus på kontoen. Den sidste har ikke 
reageret på henvendelsen. 
På grund af en fejl kom bestyrelsens indlæg 
om kontingent for 2014 ikke med i 
Honningmagasinet. Det var lidt svært at 
finde tid til at få de sidste udmeldt at 
foreningen. Derfor udmeldte vi ikke nogen i 
2015. I år bliver de medlemmer der ikke har 
betalt kontingent efter de er blevet rykket, 
udmeldt ultimo marts. Vi fik i 2015 to nye 
medlemmer. 
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Indtil videre der er 3 medlemmer, der aktivt 
har udmeldt sig at klubben. To har ikke bier 
længere og den sidste synes at det er 
besværligt at køre til Tappernøje og at det 
kun er muligt at aflevere 3 gange om året. 
Vi forventer at vi er omkring 75 medlemmer 
i 2016. En nedgang på ca. 10 medlemmer 
over 2 år. 
Bestyrelsen skønnede at der lå omkring 2 
tons voks på pladsen og i buret. Buret 
indeholder ca. 500 kg udvalset voks – 
hovedsageligt 12 x 10 tavler. I år er der lidt 
for mange af hos, der har glemt at bestille 
tavler til udvalsning. Derfor kan det godt 
være at der i år bliver mangel på voks. Husk 
derfor at bestille voks i efteråret. 
Bestyrelsen satte sidste år et opslag op om 
Voksklubben i klubhuset. Det gav ikke flere 
medlemmer, men nu kan alle nybegyndere 
læse om Voksklubben, når de går på kursus. 
Det er bestyrelsens vurdering at vi har en 
sund, velfungerende voksklub i årene 
fremover. 
Bihuset 
I år har bestyrelsen ikke hørt om nogen der 
har været utilfredse med kvaliteten af det 
arbejde som Bihuset har leveret. Bestyrelsen 
er i god dialog med Heino og får tingene 
ordnet i mindelighed. 
Køb og salg af voks 
Fremover vil klubben derfor i lighed med 
tidligere år fungerer som mellemmand 
mellem køber og sælger. Vi vil kun købe 
voks op i takt med at vi sælger af vores pulje. 
Vi har ikke brug for en større kapital eller for 
mere ren voks. Vi har p.t. en kapital på 
omkring de 15. 000 kr. og 1300 kg voks. 
Derud over har medlemmer omkring 1000 kg 
voks liggende i Bihuset. 
 

3. Aflæggelse af regnskab  Ad 3 Det blev fremlagt et godkendt regnskab. Se 
bilag. Forsamlingen godkendte regnskabet. 

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

Ad 4 Generalforsamlingen besluttede, 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 
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som dronningeindespærring, droneyngel 
fratagelse, frysning af brugte tavler og 
varmebehandling.  
Der var debat om tymol. Forsamlingen var 
enige om at det ikke var noget vi anvender – 
det ophober sig i voksen og er et fremmed 
stof i bistadet. 
 

5. Indkomne forslag: 
 

Ad 5  Ingen forslag  

6. Fastsættelse af kontingent og 
indmeldelsesgebyr. 

Ad 6 Generalforsamlingen besluttede uændret 
kontingent – 50 kr. og indmeldelsesgebyret 
svarer til 5 kg voks, som tilskrives det nye 
medlems vokskort – p.t. 5 x 115 kr. = 575 kr. 
Bilag Budget 2016 
 

7. Valg til bestyrelse og 1 suppleant. Ad 7 Hans-Erik blev valgt til bestyrelsen. 
Thomas Bredholt blev valgt som suppleant. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Ad 8 Lars Boelskifte og Lars Kruse blev valgt som 
henholdsvis revisor og suppleant for denne. 
 

9. Evt. Ad 9 Formanden takkede Poul for at være dirigent.  
Foreningen var vært ved øl/vand/ost/brød. 
De sidste øl tog medlemmer med hjem. 

 


