
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub 

Dagsorden til generalforsamling torsdag d. 23/3 kl. 19.00. 

Sted: Skolebigården, Ringstedvej 79, 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. 

Vi valgte ikke stemmetæller. 

 

2. Formandens 

beretning, herunder 

forelæggelse af 

analyseresultater 

Ad 

2 

Velkommen 

I år fejrer vi at Voksklubben blev stiftet af John Lissner og Jens 

Madsen for 25 år siden. De to herrer var yderst fremsynede og var 

dermed med til at sikre at vi kunne undgå at pesticidrester i vores 

voks. Vi har igennem årene passet på voksen helt i deres ånd. 

Bestyrelsen har brugt en del resurser i 2022 på at få arrangeret og 

afviklet vores jubilæum. Rigtig mange medlemmer bakkede op om 

jubilæet med at komme med deres specialhonninger, mjød og pollen.  

GRAB har foræret klubben to flasker vin, en flaske kirsebærmjød og 

giver en øl eller vand til generalforsamlingen i anledning af vores 

jubilæum. 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har i 2022 holdt to møder: Det konstituerende møde 

efter generalforsamlingen og et d. 9. september, hvor drøftede 

optagelse af 3 nye medlemmer. En der kom fra Nordsjællands 

Voksklub, et tidlige medlem og en der ikke var medlem af GRAB. Vi 

optog medlemmet fra Nordsjælland, da de anvender der samme 

metoder i varroabekæmpelsen som os. Det tidligere medlem afviste vi, 

da vedkommende sidst var medlem i 2019 og havde afleveret og 

modtaget voks fra den grønne pulje. Det sidste medlem kunne og ville 

vi ikke optage pga. manglende medlemskab af GRAB. 

Ud over optagelse af nye medlemmer, planlagde vi jubilæumsmenuen 

på Mumm og en forberedelse på et generationsskifte i bestyrelsen. Se 

punkt 5 på dagsorden. 

Referater af bestyrelsesmøderne altid kan læses på hjemmesiden. 

 

Medlemmerne og voks 

Vi er 47 medlemmer i klubben. 

Formanden og næstformanden har været i Bihuset i 7/3 2023 og har 

sammen med Heino gennemgået voksregnskabet. (Voksregnskabet 

blev fremlagt mundtlig til generalforsamlingens orientering.) Alle 

medlemmer overholder vedtægterne – bortset fra to. Formanden har 

været i kontakt med det ene medlem og problem er løst ved at 

medlemmer låner 3 kg voks af et andet medlem. Det andet medlem 

har 1 kg ”ikke-voksklub-voks” stående på sit kort. Medlemmet har nu 

lånt 5,7 kg af klubben. Bestyrelsen forventer at medlemmet har 

udlignet sit lån når vi indleverer voks til efterår. Et medlem har ikke 

fornyet sit kontingent og skylder 400 g voks. Det er så lidt at vi 

afskriver det.  
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Bestyrelsen kan igen i år opfordre til at I husker at bestille voks inden 

for fristen. Der var en del af jer der havde glemt det i år. Buret, som 

plejer at være fyldt, er nu kun 2/3 fyldt. Både Heino, næstformanden 

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 i fælleskab ejer. Klubben ejer ca. 1,1 tons og 

medlemmerne ejer ca. 700 kg.  

I 2012 købte klubben 750 kg voks af Heino fra før vi fik varroa. Den 

voks indgår ikke længere i vores pulje. Heino har igennem årene 

opkøbt voks af de medlemmer, der er stoppet i klubben eller udleveret 

grøn voks. 

Vi har stadigvæk en sund, velfungerende voksklub, men vi kunne godt 

tænke os at vi var flere medlemmer. 

 

GRAB 

Igennem hele 2022 har bestyrelsen haft et fint samarbejde med 

GRAB. I forbindelse med at GRAB har fået ny hjemmeside, har vi 

fået et afsnit som kort fortæller lidt om Voksklubben og det vi står for. 

Bestyrelsen havde på sidste generalforsamling lovet at lave et kursus-

/temadag om fremstilling af bivoks-wrap, cremer, propolistextur m.m. 

Inden bestyrelsen var begyndt at arrangere dagen, henvendte GRAB 

sig til Voksklubben for at spørge om vi ikke ville komme og fortælle 

om bivoks-wrap, cremer, propolistextur og pollen en tirsdag aften i 

Skolebigården. Det takkede vi ja til og havde en fin aften med 35 

mennesker.  

Bemærk: Har du ikke fået nok voks eller ikke har afhentet det bestilte, 

kan du få det leveret det i Skolebigården sammen med øvrige varer d. 

11/4, 6/6 og 8/8. Husk at voksen skal være bestil en uge før levering. 

Kontakt Bihuset for at få din voks leveret. Ellers læs mail fra GRAB 

af 13/3. 

 

Behandlingsmetoder 

Det er bestyrelsen fornemmelse at der er flere medlemmer, der er 

begyndt at anvende Greenstick i bekæmpelse af varroa. Det blander vi 

os som udgangspunkt ikke i hvilken behandlingsmetode medlemmer 

bruger, så længe det er en af de på generalforsamlingen vedtagne 

behandlingsmetoder.  Greenstick er en dyr måde at anvende oxalsyre 

på. Bestyrelsen vil i samarbejde med DBF arbejde på at vi finder en 

måde hvorpå vi selv kan lave vores egne oxalsyrestrips. 

 

Analyseresultaterne ligger på hjemmesiden: 

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

 

3. Aflæggelse af 

regnskab  

Ad 

3 

Regnskabet blev udleveret på generalforsamlingen. 

Kasserer påpegede at det økonomiske regnskab går fra januar til 

december, mens voksregnskaber får fra marts til marts.  

https://www.voksklubben.dk/voksanalyse.html
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Lars Kruse rejste spørgsmål om prisen på voks kunne sættes til 145 kr, 

i regnskabet, når han fx kun kunne få 60 kr. pr kg hos en forhandler. 

Prisen på de 145 kr er den pris som Voksklubben på nuværende 

tidspunkt sælger voksen til, derfor blev det den der fremgår af 

regnskabet. Flere medlemmer påpegede at de solgte voks til mere end 

de 145 kr. pr. kg. Vi står på ingen måde overfor at skulle realisere 

puljen og derfor blev de 145. kr. pr. kg den pris, der fremgår i 

regnskabet. 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.  

Der var en drøftelse om at få positivlisten ind som en del af 

vedtægterne. 

 

5. Indkomne forslag: 

 

Ad 

5a 

 

Vi drøftede et generationsskifte i bestyrelsen ud fra de opgaver der var 

i bestyrelsen. Mange af vores medlemmer har været med i mange år 

og derfor trænger vi til at få flere nye og dermed yngre medlemmer i 

foreningen. 

 

6. Fastsættelse af 

kontingent og 

indmeldelsesgebyr. 

Ad 

6 

Bestyrelsens forslag om, at kontingentet for 2024 bliver 100 kr. og et 

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 2023) – ellers er det 200 kr. + evt. voksprøve for egen 

regning, blev på daggrund af budget 2024 vedtaget. 

 

7. Valg til bestyrelse 

og 1 suppleant. 

Ad 

7 

Stig og Henrik blev begge genvalgt. 

Det var ikke muligt at få valgt en suppleant. 

 

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 

Formanden talte om at han synes det var en god idé at lave et koncept 

så biavlere der kommer til APIMONDA september 2025 kunne 

komme til Roskilde for at opleve byen og besøge lokale biavlere i den 

forbindelse. Der var en fin snak om de oplevelser vi havde haft med 

vores forskellige rejser med DBF.  

 


