
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Referat af generalforsamling tirsdag d. 5/4 kl. 19.00, som erstatter den ordinære 

generalforsamling som skulle være afhold inden 1/4 2022  

Sted: Pibers Hus, Frederiksborgvej 21, 4000 Roskilde 
 

Dagsorden Referat 
1. Valg af dirigent, 

referent og 

stemmetællere 

Ad 

1 

Forsamlingen valgte Stig Nielsen som dirigent og Hans-Erik Germuth 

som referent. 

2. Formandens 

beretning, herunder 

forelæggelse af 

analyseresultater 

Ad 

2 

2021 har også i nogen grad været påvirket – vi fik først holdt vores 

ordinær generalforsamling i efteråret (29/9) hvor generalforsamling 

godkendte bestyrelsens beslutning om at det var tilladt at anvende 

Greenstick, da det aktive stof er oxalsyre. På en eller anden måde er 

2021 blevet et kort år. 

Møder 

Bestyrelsen har i 2021 kun holdt to møder: Et på Skype og det 

konstituerende møde efter generalforsamlingen.  

Referater af bestyrelsesmøderne altid kan læses på hjemmesiden. 

Medlemmerne og voks 

Vi er 52 medlemmer i klubben. 

Formanden har været i Bihuset i 4/3 2022 og har sammen med Heino 

gennemgået voksregnskabet. (Voksregnskabet blev fremlagt mundtlig 

til generalforsamlingens orientering.) Alle 

medlemmer overholder vedtægterne – bortset fra en enkelt. 

Formanden har været i kontakt med medlemmet og problem blev løst i 

sidste uge. Medlemmet har nu lånt 0,6 kg af klubben. Vi kan med 

glæde konstatere at vi siden 2012 ikke har tabt på vores udlån af voks.  

Formanden skønnede at der lå omkring 2 tons voks på pladsen og i 

buret. Buret indeholder ca. 300 kg udvalset voks – ikke så mange 12 

x 10 tavler som der plejer. Det skyldes at lidt for mange os havde 

glemt at bestille voks inden for fristen. Både Heino og formanden 

vurderede at der var nok voks i buret – både til evt. nye medlemmer 

og til dem, der lige mangler en pakke voks i løbet af sommeren. 

Foruden det voks som medlemmerne har bestilt og har derhjemme, 

ligger der næsten 2 tons voks i Bihuset som medlemmerne ejer. 

Klubben ejer ca. 1,1 tons og medlemmerne ejer ca. 800 kg.  

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

voksklub i dag og i årene fremover. 

Bihuset 

Klubben har et fint samarbejde med Bihuset og alle medarbejderne 

kender Voksklubben. Det er ikke sikkert at de ved at du er medlem af 

Voksklubben. Det er vigtigt at du selv gør opmærksom på at du er 

medlem af GRAB’s voksklub – både når du henter nye tavler og 

specielt når du indleverer tavler til omsmeltning. Ellers møder jeg kun 

søde og hjælpsomme medarbejdere i Bihuset. Det tror jeg også gælder 

resten af klubbens medlemmer. 

Når vi afleverer vores rammer i Bihuset i uge 34 og 39 bliver de lagt 

på køl indtil de bliver omsmeltet. Det betaler vi lidt for, men det sikrer 

at skulle der være en pose, som ikke har fået en ordentlig behandling 
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mod voksmøl, så er der så koldt i containeren af de ikke kan formere 

sig og brede sig til de øvrige poser. 

Afleveringsuger i 2022 er 18, 34 og 39. 

Behandlingsmetoder 

I de sidste mange år har formanden plæderet for at vi skulle monitere 

antallet af varroamider i vores stader. Der er mange af os der mister 

familier – ja hele bigårde til varroamiderne og deres spredning af akut 

biparalyse. Sidste år har DBF lavet en fin lille folder om 

varroamonitering. Der er flere forskellige metoder – formanden har 

selv anvendt naturligt nedfald, nedfald efter oxalsyrebehandling 

omkring nytår og så sæbevask med fin succes. I gamle dage kunne en 

bifamilie overleve med flere 1000 mider – i dag går familien til grunde 

med bare 800 mider. Derfor er det vigtigt at vi holder øje med antallet 

af mider i staderne. En tidlig behandling i slut juli er bedre og sikre 

end en behandling en måned senere. Det kan godt være at biavleren 

kan høste et par kg eller 5 i august, men det kan ikke opveje tabet af 

en bifamilie. En god bifamilie koster et sted mellem 1500 og 2000 kr 

hvis vi er heldige får vi 100 kr for et kg honning. 

DBF har fokus på området og har d. 2/2 holdt et fint weBInar med 

Tonny Tychsen fra Ellum Bialv. Har fortalte han om hvordan han 

arbejdede med varraobekæmpelse og havde sat bekæmpelsen ind i et 

regneark. I kan se eller gense foredraget på 

https://www.youtube.com/watch?v=i3DkJCLkaO4 

I det hele taget er der mange gode videoen på Youtybe fra DBF.  

Ellers har der været en del debat på de sociale medier om anvendelse 

af Greenstick. Det er biavlere med Kurt Holbeck i spidsen som 

plæderer for at man nærmest har Greenstick siddende i stadet hele året 

rundt (overdrivelse øger forståelsen), nogle siger at oxalsyre 

ødelæggger biernes tarmsystem og derfor må man kun behandle med 

oxalsyre en gang om året, andre siger at Greenstick er en dyr måde at 

oxalsyrebehandle og andre igen at vi sælger honning - et rent 

naturprodukt og derfor skal vi ikke behandle vores bier mens der er 

honningkasser på. Bestyrelsen har den sidste holdning og at vi skal 

behandle efter behov.  

Der er ikke noget galt med anvendelsen af Greenstick i forhold til 

vores voks, men husk at behandle efter behov. Lars WK gjorde os 

opmærksom på at de koster 120 kr. for 10 stk.  

Arbejdsdag udsat til vinteren 22/23 

Bestyrelsen havde lovet på sidste generalforsamling at arrangere en 

fælles kursusdag med anvendelse at vores voks til bivoks-wrap og 

creme mm. Formanden har kontaktet Hans – formand i GRAB og han 

syntes at det var en fin idé, men at det var noget som vi selv skulle stå 

for. Inden formanden fik kontakt med kommunen, kom Coronaen 

tilbage igen og derfor er den blevet udsat til vinteren 22/23 – også 

fordi så kan vi være sikre på at den kan gennemføres og at også 

medlemmer med nedsat immunforsvar kan deltage i kurset. 

Deltager gebyret bliver lige som sidst på 75 kr.  

Analyseresultatet 
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Analyseresultatet ligger på vores hjemmeside når vi har modtaget det 

fra DBF. 

 

3. Aflæggelse af 

regnskab  

Ad 

3 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

4. Fremlæggelse og 

godkendelse af 

positivliste til 

anvendelse som 

beskrevet i § 1.2 

Ad 

4 

Forsamlingen besluttede, at det er tilladt at anvende myresyre, 

mælkesyre og oxalsyre til varroabekæmpelse. Det er muligt at 

anvende Greenstick, da det aktive stof er oxalsyre. 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.  

 

5. Indkomne forslag: 

 

Ad 

5a 

 

Ingen 

 

6. Fastsættelse af 

kontingent og 

indmeldelsesgebyr. 

Ad 

6 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – 50 kr. og uændret 

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 2022) – ellers er det 200 kr. + evt. voksprøve for egen 

regning.  

Bestyrelsens forslag og budget 2023 blev vedtaget. 

 

7. Valg til bestyrelse 

og 1 suppleant. 

Ad 

7 

Hans-Erik blev valgt til bestyrelsen. 

Det var ikke muligt at vælge en suppleant. I givet fald, der brug for et 

nyt bestyrelsesmedlem, må der indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

8. Valg af revisor og 

revisorsuppleant. 

Ad 

8 

Lars Boelskifte og Lars Kruse blev valgt som henholdsvis som revisor 

og suppleant for denne. 

 

9. Evt. Ad 

9 

Det blev foreslået at bestyrelsen arbejdede på at vores 25 års 

jubilæumsmiddag blev en 3-retters menu hvor alle retterne indeholder 

honning, samt at det var muligt at tage ledsager med til festmiddagen. 

Bestyrelsen ville gerne arbejde videre med ideerne.  

Stig N foreslog at der blev lavet en mere printvenlig udgave af vores 

vedtægter på hjemmesiden. 

Formanden takkede for fremmødet og Stig for at lede os godt gennem 

generalforsamlingen. 

 


