
Kære medlem 
 
Kontingent 2021 
Det er tid til at betale kontingent til Voksklubben. Ønsker du at forny dit medlemskab for 2021 
indbetaler du 50 kr. til vores konto i Spar Nord:  
Bankregistreringsnummer: 9011  Kontonr.: 6500770730.   
I emnefeltet skriver du dit navn. Sidste frist for betaling af kontingent er mandag d. 22/2.  
Du vil derefter få en påmindelse om den manglende kontingentindbetaling. Bliver den ikke betalt, 
bliver du automatisk udmeldt. Læs mere https://voksklubben.dk/kontingent.html  
 
Greenstick kan anvendes i Voksklubben 
Der er et par medlemmer der har spurgt om klubben godkender anvendelse af Greenstick – og det 
gør vi. Bestyrelsen har gransket referaterne fra de sidste generalforsamlinger. Der har 
generalforsamlingen godkendt anvendelsen af oxalsyre, men der stå ikke noget om hvordan det 
skal anvendes. Det hidtil sket med drypning eller opvarmning. Det eneste aktive stof i Greenstick er 
oxalsyre – derfor kan det anvendes i voksklubben. Alle andre sticks er ikke tilladte. De indeholder 
andre aktive stoffer både med og uden oxalsyre – det kan fx være andre syrer end de tilladte, 
forskellige organiske olier, Thymol og det, der er meget meget værre. 
 
Selvom det er tilladt at anvende Greenstick, skal man tænke sig godt om, når man bruger det. 
Der er biavlere der gladeligt fortæller, at de har Greenstick siddende i familien næste hele året. Det 
skal man kraftigt overveje om det er smart. Vi skal bruge oxalsyre ligesom myresyre med omtanke. 
 
Bestyrelsen skal ikke bestemme hvordan og hvornår Greenstick anvendes – lige som vi heller ikke 
bestemmer hvornår og hvordan vi anvender myresyre. Det er ikke problematisk i forhold til voksen. 
Ifølge producenten kan man anvende Greenstick fx: 
Først i marts hvis behandlingen ved nytår ikke har givet det ønskede resultat 
Efter sidste honningfratagelse i stedet for myresyre. 
Hvis august behandlingen ikke har givet det ønskede resultat kan man give bierne en Green Stick 
behandling omkring 1. oktober. 
 
Det er en god idé at veksle mellem bekæmpelsesmiddeler/metoder. Derfor kan vi ikke anbefale at 
undlade brugen af myresyre. 
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