Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub
Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 21/3 2019 kl. 19.00
Klubhuset, Ringstedvej 79, 4000 Roskilde

Dagsorden

Referat:

1. Valg af dirigent, referent og
stemmetællere

Ad 1

2. Formandens beretning, herunder
forelæggelse af analyseresultater

Ad 2

Stig Nielsen blev valgt som dirigent og HansErik som referent. Stig konstaterede sammen
med forsamlingen at generalforsamling var
lovlig indkaldt.
Møder
Bestyrelsen har i 2018 holdt et møde ud over
det konstituerende møde efter
generalforsamlingen, hvor vi planlage
generalforsamlingen 2018. Her besluttede vi
ikke at købe voks op. Vi bliver færre
medlemmer og vi ejer over 1,2 tons voks
Husk at referater af bestyrelsesmøderne altid
kan læses på hjemmesiden.
Persondataforordningen.
Der var kommet en ny lov som har gjort at vi
har ændret praksis på et enkelt område – vi
sletter medlemslister efter 2 år. Formanden og
kassereren har slettet gamle medlemslister på
deres computere og i Rushfiles – en
cloudordning som vi har gennem one.com.
Ellers gør vi, som vi altid har gjort, indsamler
oplysninger om medlemmernes:
Navn
Adresse
Tlf. nr.
E-mail
Medlemskab af GRAB
samt voksbeholdning i Bihuset på en given
dato i 1. kvartal.
Beskrivelsen af persondataforordningen
ligger også på hjemmesiden.
Medlemmerne
Stig og formanden har været i Bihuset i marts
2019 og har gennemgået voksregnskabet.
Voksregnskabet blev fremlagt mundtlig til
generalforsamlingens orientering. Alle
medlemmer overholder vedtægterne – bortset
fra 2 som begge har lånt 400 g for meget. Vi
har p.t. udlånt 23,5 kg. I 2018 fik vi et nyt
medlem, 3 blev tvangsudmeldt pga.
manglende medlemskab af GRAB og 1
betalte ikke kontingent. Sidst nævnte havde
lånt voks af klubben – efter 5 – 6 rykker fik vi
vores voks igen. Vi kan med glæde konstatere
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at vi siden 2012 ikke har tabt på vores udlån
af voks. Vi forventer, at vi er omkring 65
medlemmer i 2019. Stig og formanden
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. Foruden det voks som medlemmerne
har bestilt og har derhjemme, ligger der 1,1
tons voks i Bihuset som medlemmerne ejer.
Februar 2018 havde medlemmerne lånt 35,9
kg voks. To medlemmer afleverede/købte
voks i maj voks og et medlem udlignede sin
gæld i 2019. Dvs. klubben har kun lånt 20,5
kg til medlemmerne i 2018.
Det er bestyrelsens vurdering, at vi har en
sund, velfungerende voksklub i dag og i årene
fremover.
Bihuset
Bestyrelsen er i god dialog med Heino og
hans nye medarbejdere er også kommet rigtig
godt ind i jobbet. Flere ansatte betyder at det
er vigtigt at have en god kommunikation.
Derfor er skal man huske at sige at man er
medlem af GRAB’s voksklub, når man henter
voks, skrive navn og medlemskab af GRAB’s
voksklub på alle labels og at aflevere voks i
ugerne 18, 34 og 39. Som noget nyt har Heino
indført en formular til bestilling af voks. Det
ser ud som om den fungerer rigtig fint.
Vi betaler ikke ekstra for udsmeltning af
voks, vask af rammer eller oprensning af
diverse kar. Vi betaler en merpris på
udvalsningen på ca. 5 kr. pr. kg. – dvs. vi
betaler ca. 28 kr. pr. kg for udvalsningen.
Priserne er med moms.
Behandlingsmetoder
Formanden fortalte om varmebehandling,
som er tilladt at bruge i Voksklubben, var
måske på vej tilbage. Formanden havde
deltaget i weBInar om emnet og der står også
en artikel om emnet i martsnr. af tidskriftet.
Ønsker man at se weBinaret kan det ses her.
Metoden har været anvendt i 90’erne
herhjemme, men forsamlingen var enige om
at den nok ikke vender tilbage – den er meget
arbejdskrævende.
I Skolebigården har der været en del debat om
anvendelse af oxalsyre. Der har været et
forsøg, hvor man har givet bier en svag
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3. Aflæggelse af regnskab

Ad 3

4. Fremlæggelse og godkendelse af

Ad 4

opløsning af oxalsyre i sukkervand og
sammenlignet det med bier, der kun fik
sukkervand. Bierne, der fik oxalsyre, levede
kun i 5 dage mens de andre levede i 20 dage.
Den oxalsyrekoncentration som vi giver vores
bier, vil bierne slet ikke spise – det fungerer
som et kontaktmiddel og effektiv mod de
varroamider som sidder på bierne. Formanden
har flere gange givet sine bier 2 årlige
behandlinger med oxalsyre uden at man
kunne se skader på bierne. Formanden
anbefaler at man behandler efter behov og
tæller naturligt nedfald. Normalt vil der i uge
25 kun falde en til to mider ned på en uge.
Falder der over 50 mider ned på en uge
svarende til ca. 7 om dagen er der noget galt.
Dvs. at der er 7 x 120 mider i familien. Her
vil man ofte kunne se virusskader og
varroamider på bier. Her skal man ikke tøve
med at tage honning fra og give de bifamilier
en omgang myresyre i håb om at de vil
overleve.
Formanden kan kun anbefale at følge den
sikre strategi som står beskrevet på
www.varroa.dk og ikke behandler mere end
nødvendigt. Formanden giver sine bier fri
myresyre/krämerplader i august. I slutningen
af september måles det frie nedfald. Falder
der mere end 15 mider på en uge, får de
familier for en sikkerhedsskyld en omgang
oxalsyre i oktober og igen til jul. De øvrige
får kun til jul.
Flere af jer er blevet undervist i at give frit
myresyre fra bunden med 4 dages
mellemrum. Den metode er ”opfundet” af Per
Kristiansen og formanden har selv brugt den
for år tilbage. I dag er Per Kristiansen gået
væk fra metoden i anderkendelse af at den
ikke virker.
Husk at det ikke er tilladt at anvende Thymol
i Voksklubben.
Analyseresultater
Vi har indsendt en prøv i november - der er
ikke kommet svar på prøven, men vil lagt på
hjemmesiden.
Formandens beretningen blev godkendt
Regnskabet blev gennemgået og godkendt af
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen godkendte, at det er
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positivliste til anvendelse som
beskrevet i § 1.2

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

7. Valg til bestyrelse og 1 suppleant.

Ad 7

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ad 8

9. Evt.

Ad 9

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent
og gebyr blev vedtaget – 50 kr. i kontingent
og et indmeldelsesgebyr for nye medlemmer
svarer til 5 kg voks, som tilskrives det nye
medlems vokskort – p.t. 5 x 145 kr. = 725 kr.
Gebyr for ”For tidligere medlemmer” er
gebyret på 100 kr., hvis de melder sig ind
igen inden sidste frist for indlevering af voks i
efteråret (uge 39 2019) – ellers er det 200 kr.
+ evt. voksprøve for egen regning.
Bilag Budget 2020
Stig Kappel og Henrik Brødsgaard er på valg
til bestyrelsen – Begge blev genvalgt
Thomas Bredholt er på valg som suppleant Thomas blev genvalgt
Lars Boelskifte og Lars Kruse er på valg
henholdsvis som revisor og suppleant for
denne. Begge blev genvalgt.
Der var 6 stemmeberettiget medlemmer
tilstede.
Formanden takket for Stig Nielsen for lede
forsamlingen gennem generalforsamlingen.
De sidste boller og øl blev fordelt blandt de
tilstedeværende.
Formanden lovede at sende opskriften på
bollerne ud til deltagerne af
generalforsamlingen.

Referent: HEG

