
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af generalforsamling onsdag d. 29/9 som erstatter den ordinære 

generalforsamling som skulle være afhold inden 1/4 2021  

Sted: Klubhuset, Ringstedvej 79, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden Bemærkninger  
1. Valg af dirigent, 

referent og 

stemmetællere 

Ad 

1 

Der var fremmødt 6 medlemmer. Hans-Erik (HE) valgt som dirigent 

og referent. Der blev ikke valgt stemmetællere. 

Forsamlingen godkendte at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

på hjemmesiden og via mail. 

2. Formandens 

beretning, 

herunder 

forelæggelse af 

analyseresultater 

Ad 

2 

Formanden bød velkomme til den ordinære generalforsamling med ca. 

et halvt års forsinkelse. Denne generalforsamling omhandler året 2020 

Møder 

Bestyrelsen har i 2020 kun holdt et møde: det konstituerende møde 

efter generalforsamlingen.  

Referater af bestyrelsesmøderne altid kan læses på hjemmesiden. 

Medlemmerne 

Formanden har været i Bihuset i 18/3 2021 og har sammen med Heino 

gennemgået voksregnskabet. (Voksregnskabet blev fremlagt 

til generalforsamlingens orientering.) 

Alle medlemmer overholder vedtægterne – bortset fra 2. Begge havde 

lånt under 6 kg af klubben. Siden 2012 ikke har tabt på vores udlån af 

voks. I 2019 var vi 68 medlemmer, i 2020 61 medlemmer og i år 2021 

er vi 52. 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 næsten 1,2 tons voks 

i Bihuset som klubben ejer. 

Det er bestyrelsens vurdering, at vi har en sund, velfungerende 

voksklub i dag og i årene fremover. 

Bihuset 

Bihuset har haft travlt – meget travl i 2020. Normalt bliver vores voks 

og rammer ordnet inden d. 1/12, men i de blev først færdige i januar i 

år. De havde stået i en kølecontainer så evt. voksmøl ikke havde 

mulighed for at udvikle sig. 

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. 

Formanden havde det lige som præsten i kirken, der skælder den 

fremmødte menighed ud over det manglende fremmøde. Formanden 

havde brug for at gøre opmærksom på vigtigheden i at vi pakker vores 

rammer korrekt:  

• Overkant mod over kant. 

• Sæt en stram snor rundt om rammerne, så de ikke glider 

• To manillamærker på pakken – en inden i og en uden på med 

tydeligt navn og GRAB’s Voksklub på. 

• To tykke affaldssække beregnet på byggeaffald – ikke dem fra 

det lokale supermarked. 
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Alt dette kan læse på 

https://www.voksklubben.dk/aflevering%20af%20voks.html  

Behandlingsmetoder 

Bestyrelsen havde i januar 21 godkendt brugen af Greenstick. 

Formanden foreslå at vi venter med at behandle dette emne til punkt 4.  

Bankskifte 

På sidste generalforsamling godkendte forsamlingen at vi kunne skifte 

bank fra Spar Nord til Arbejdernes Landsbank. Inden vi fik samlet 

materiale sammen så det var muligt at skifte bank, havde Arbejderens 

Landsbank indført de samme gebyrer som Spar Nord og derfor så 

bestyrelsen ingen grund til at skifte bank. 

Analyseresultatet. 

Analyseresultaterne ligger på hjemmesiden: 

https://voksklubben.dk/onewebmedia/19%20roskilde%20voksklub.pdf 

Som ventet var vores prøve ren. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Aflæggelse af 

regnskab  

Ad 

3 

Regnskabet blev udleveret på generalforsamlingen. Henrik gennemgik 

regnskabet. Forsamling godkendte 

4. Fremlæggelse og 

godkendelse af 

positivliste til 

anvendelse som 

beskrevet i § 1.2 

Ad 

4 

Det er tilladt at anvende myresyre, mælkesyre og oxalsyre 

(herunder Greenstick) 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.  

Anvendelsen af Greenstick blev efter anmodning af et par medlemmer 

godkendt på et bestyrelsesmøde i januar. Bestyrelsen godkendte 

Greenstick fordi det aktive stof er oxalsyre. Foreningen blander sig 

ikke i hvordan vi anvender de godkendte syre til bekæmpelse af 

varroa, derfor er anvendelsen af Greenstick tillad. Den beslutning tog 

generalforsamlingen til efterretning, dog var alle opmærksomme på at 

man skulle være varsom med at anvende oxalsyre, da det kan skade 

bierne – ikke vores voks. 

5. Indkomne forslag: 

 

Ad 

5a 

 

Forslag fra et medlem om at holde en fælles dag/aften i GRAB regi, 

hvor vi laver bivoks-wraps og andet af vores fine voks. Bestyrelsen 

lovede at stå for det praktiske og HE ville tage kontakt til Hans 

Janstrup i GRAB. 

Vi var enig om at opkræve et deltagergebyr på 75 kr for 

kaffe/kage/materialer hvis man selv medbragte egen voks ellers er 

prisen 100 kr. 

6. Fastsættelse af 

kontingent og 

indmeldelsesgebyr. 

Ad 

6 

Forsamlingen fastsatte kontingentet til 50 kr. og et indmeldelsesgebyr 

for nye medlemmer svarende 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 2021) – ellers er det 200 kr. + evt. voksprøve for egen regning. 

Der er sat et ekstra beløb af til fællesspisning i forbindelse med 

generalforsamlingen i 2022.   

Bilag Budget 2022. 

https://www.voksklubben.dk/aflevering%20af%20voks.html
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7. Valg til bestyrelse 

og 1 suppleant. 

Ad 

7 

Stig og Henrik 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 henholdsvis som revisor og 

suppleant for denne.  

9. Evt. Ad 

9 

Vi talte om det usædvanlige biår med det meget kolde forår og at 

bierne alligevel fik samlet meget honning ind. Vi talte også om de 

mange hvepse som var omkring staderne. De kan bekæmpes 

”økologisk” ved bare at lade dem være, hvepsefælder med øl eller 

sukker/eddikevand eller ved at skære boet ned i en pose. De kan også 

bekæmpes med mere hårdhændede metoder med Staldchok, 810 

og/eller med hvepsefri skumspray fra Ecostyle.  

De restende øl og vand blev fordelt mellem deltagerne. 

 

 

Ref. Hans-Erik Germuth 


