
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af ordinær generalforsamling onsdag d. 7/2 2018 kl. 19.00 
Klubhuset, Ringstedvej 79, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden Referat 
1. Valg af dirigent, referent og 

stemmetællere 

Ad 1 Lars Boelskifte blev valgt som dirigent og 

Hans-Erik som referent. Der blev ikke valgt 

stemmetællere.  

Lars B konstaterede sammen med 

generalforsamlingen af den var lovlig 

indvarslet med mail, på hjemmesiden og i 

Honningmagasinet. 

Der var 8 stemmeberettigede medlemmer 

tilstede. 

2. Formandens beretning, herunder 

forelæggelse af analyseresultater 

Ad 2 Analyseresultaterne var ikke klar ved 

generalforsamlingen, men vil blive lagt på 

hjemmesiden, når de kommer. 

3. Aflæggelse af regnskab  Ad 3 Lars Kruse gjorde opmærksom på at ikke var 

helt retvisende – idet de 35,8 kg voks som 

medlemmer har lånt af klubben ikke fremgik 

af regnskabet. Regnskabet blev godkendt af 

generalforsamlingen. Se bilag 

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 

som dronningeindespærring, droneyngel 

fratagelse, frysning af brugte tavler og 

varmebehandling.  

5. Indkomne forslag: 

 

Ad 5  Ingen forslag  

6. Fastsættelse af kontingent og 

indmeldelsesgebyr. 

Ad 6 Generalforsamlingen vedtog at fastholde de 

satser:  dvs. kontingent – 50 kr. og 

indmeldelsesgebyr for nye medlemmer svarer 

til 5 kg voks, som tilskrives det nye medlems 

vokskort – p.t. 5 x 145 kr. = 725 kr. 

”For tidligere medlemmer” er 

genindmeldelsesgebyret 100 kr., hvis de 

melder sig ind igen inden sidste frist for 

indlevering af voks i efteråret (uge 39 2018) – 

ellers er det 200 kr. + evt. voksprøve for egen 

regning.  

Bilag Budget 2019 

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

Thomas Bredholt blev valgt som suppleant til 

bestyrelsen. 
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8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Ad 8 Lars Boelskifte og Lars Kruse er på valg 

henholdsvis som revisor og suppleant for 

denne. Begge blev genvalgt. 

 

9. Evt. Ad 9 Formanden takker forsamlingen for god ro og 

orden og Lars B for at have påtaget sig jobbet 

som dirigent. De overskydende øl og boller 

blev fordelt blandt de tilstedeværende. 

 


