
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag d. 19/3 2020 kl. 19.00 

Klubhuset, Ringstedvej 79, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden Bemærkninger 
1. Valg af dirigent, referent og 

stemmetællere 

Ad 1  

2. Formandens beretning, herunder 

forelæggelse af analyseresultater 

Ad 2 Er analyseresultaterne ikke klar ved 

generalforsamlingen, men vil ligge på 

hjemmesiden, når de kommer. 

3. Aflæggelse af regnskab  Ad 3 Regnskabet bliver udleveret på 

generalforsamlingen. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af 

positivliste til anvendelse som 

beskrevet i § 1.2 

Ad 4 Bestyrelsen foreslår, 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 selvfølgelig også tilladt at 

bruge biavlstekniske metoder så som 

dronningeindespærring, droneyngel 

fratagelse, frysning af brugte tavler og 

varmebehandling.  

Der er forslag fra et medlem Niels/Birgitte 

om at tillade Thymol. 

 

5. Indkomne forslag: 

 

Ad 5a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 

5b 

 

 

 

Ad 5c 

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. 

Nuværende §5.6 udgår. Det fremgår af 

§5.5.6 at generalforsamlingen 

vedtager kontingent og 

indmeldelsesgebyr. 

Vedtægterne fremgår af vores hjemmeside: 

https://www.voksklubben.dk/vedtægter.html  

 

Drøftelse af om klubben fremadrettet skal 

takke ja til at få vores voks undersøgt med en 

væsentlig finere metode end den vi anvender i 

dag.  

 

Flytning af bank fra Spar Nord til 

Arbejdernes Landsbank pga. gebyrstørrelser i 

Spar Nord. 
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6. Fastsættelse af kontingent og 

indmeldelsesgebyr. 

Ad 6 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – 50 

kr. og uændret 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 2020) – ellers er det 200 kr. 

+ evt. voksprøve for egen regning.  

Bilag Budget 2021. 

7. Valg til bestyrelse og 1 suppleant. Ad 7 Hans-Erik er på valg til bestyrelsen – 

modtager genvalg. 

Thomas Bredholt er på valg som suppleant -  

Kan vi finde en anden?? 

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

henholdsvis som revisor og suppleant for 

denne. 

 

9. Evt. Ad 9  

 


