Referat fra

VOXKLUBBENS GENERALFORSAMLING

den 13.02.19

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse jf.$ 8. samt revisor
7. Eventuelt
På generalforsamlingen deltog: Jens Lindhardt, Gunnar Ytting, Henning Egå, Jens Jung Nielsen,
Poul Erik Andersen og Jarl Korremann
Ad. punkt 1:
Jarl Korremann blev valgt til dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og gav herefter ordet til formanden for en beretning.
Ad. punkt 2
Formandens beretning:
Jeg takker for fremmødet! Det er som altid rart at se medlemmerne.
Sæsonen 2018 blev ganske anderledes end sæsonen 2017, som var meget våd. Den forgangne
sæson var tværtimod meget tør og varm.
Det har som altid været meget forskelligt, hvor god en sæson det har været for den enkelte.
Personligt har honning udbyttet været under middel, det er også det jeg hører fra andre, derfor var
det lidt af en overraskelse at høre at honning priserne var faldet på grund af det store udbytte på
landsbasis.
Klubbens medlemstal ligger stabilt.
Jarl har skrevet et indlæg i VOKSTAVLEN angående behovet for at etablerer et kører fællesskab i
Kabf s regi, med tavler til vokssmelter da vi hele tiden får henvendelser af biavlere, der ikke synes
at være særlige idealistiske omkring pesticid fri voks men tilsyneladende, mest (kun) ønsker en
samkørsels ordning. De springer derfor fra efter endt orientering.
Vores voks er igen testet i Tyskland og fundet fri for pesticider(2017-2018)!
Jarl og jeg kører stadig til HEINO med tavler på Klubbens regning, da Gunnar KASSERER- igen
ved general forsamlingen 2018 gav grønt lys for det projekt.
Vel mødt endnu en gang.
Formand Jens
Efter formandens beretning udspandt der sig en debat:
Poul Erik informerede om at Kabf bestyrelse har aftalt, at Egon Lund
Christensen(bestyrelsesmedlem) vil henvende sig om voksklubbernes virke!

Poul Erik spurgte, om vi havde voksklub voks til nye medlemmer i Vox klubben, hvis det blev
efterspurgt. Det blev der svaret bekræftende på at formanden.
Beretningen blev godkendt!
Ad. punkt 3
Regnskab.
I Gunnar Ytting gennemgik regnskabet!
Der er et lille underskud på 288 kr i år.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. punkt 4
Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres med følgende tilføjelse til § 6:
Kontingent skal betales inden 31. december for det efterfølgende år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad. punkt 5
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 30 kr.
Dette blev vedtaget!
Ad. punkt 6 Valg af bestyrelse
Da 2019 jo er et ulige årstal er det næstformand(Jarl) og kasserer(Gunnar), der er på valg.
Begge stillede igen op og blev genvalgt.
Jens Jung Nielsen blev valgt til suppleant.
Henning Egaa Jensen blev valgt til revisor.
Eventuel:
Poul Erik bad om, hvis der var ”Indkomne forslag” til generalforsamlingen, at disse blev
videreformidlet til medlemmerne i god tid inden generalforsamlingen.
Vi snakkede om hvad plastrammer vil betyde for Vox klubben, om der vil komme plastrester i
voksen, når man håndtere rammerne.
Poul Erik overvejer at producere økologisk honning. Han fortalte at dette vil indebære at voksen
testes hvert år, og ikke som vi gør nu hvert andet år. Jarl fortalte, at vi forventer igen i år at sende en
voksprøve ind. Så problemet vil først optræde i efteråret 2020.
KABF økonomi blev diskuteret, specielt de meget store omkostninger ved at køre skolebigårdene,
32 tusinde kroner i sidste år og 24 tusinde kroner i det nye budget.
.
Refereret af Jarl Korremann

