
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af bestyrelsesmødet d. 18. december 2019 kl. 

16.30 
Sted: Bakkedraget 18, 4000 Roskilde 

Deltagere: Stig, Henrik og Hans-Erik 
 

Dagsorden Bemærkninger 
1. Godkendelse af 

referat og dagsorden 

Ad 1 Begge dele blev godkendt.  

2. Nyt fra Heino Ad 2 Heino har set den sædvanlige prøve til DBF som bliver 

testet som sædvanlig. 

3. Regnskab - økonomi Ad 3 Vi har omkring 34.000 kr. stående på kontoen. Vi skal 

betale for at have pengene stående i banken. 

4. Regnskab - voks Ad 4 Vi har 1212 kg liggende i Bihuset. Vi har ikke brug at 

have mere liggende – derfor køber vi ikke voks op hos 

medlemmerne i 2020. 

5. Sager til behandling Ad 5  a) Generalforsamling d. 19. marts kl. 19 i klubhuset. 

Fællesspisning kl. 18.30. HEG køber 2 stk. 

smørrebrød til dem der tilmelder sig 

generalforsamlingen. Der købes også øl og vand. 

HEG skriver til Hans for at reservere klubhuset til 

d. 19. marts.  

HEG indkalder til generalforsamling og kontingent 

via hjemmesiden og på mail primo januar. 

b) Vi er blevet tilbudt at få vores voks testet med en 

væsentlig finere metode end den vi har brugt. Vi 

kunne ikke overskue konsekvenserne hvis det 

skulle være et molekyle af et ikke ønskeligt stof i 

voksen. Derfor takkede vi nej tilbuddet. Vi tager 

det på generalforsamlingen som et punkt. 

c) Vedtægtsændringer.  

Nuværende §5.2 Ordinær generalforsamling 

holdes årligt i 1. kvartal med 3 ugers varsel 

gennem Honningmagasinet og ved udsendelse af e-

mail og opslag på hjemmesiden. ”gennem 

Honningmagasinet og” udgår. 

d) HEG skriver til de to medlemmer, der ikke 

opfylder betingelserne for medlemsskab 

6. Honningmagasinet 

og hjemmeside 

Ad 6 Honningmagasinet udkommer ikke regelmæssig – det 

første nummer med referatet af generalforsamlingen er 

lige udkommet. Vi havde ikke mulighed for at komme 

med en indkaldes med i nummeret. Derfor må vi indkalde 

generalforsamlingen på hjemmesiden og via mail. 

7. Evt. og næste møde Ad 7 Intet til referat. 

Referat: HEG 


