Referat fra bestyrelsesmøde i Hjortespring Naturplejeforening torsdag d.
18. august 2016
Afbud: Kirsten og Lone
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
2. Siden sidst
3. Status på folde
4. Status på dyr
5. Indbinding af lam
6. Nyt fra kassereren
7. evt.

Ad. 1.
Godkendt uden kommentarer.
Ad. 2.
Der er lavet en ændring i vores græsningsaftale med Herlev Kommune pga. nye krav til økologisk
certificering. Vi må nu max afgræsse i 180 dage pr år. Ændringen vil ikke få praktisk betydning.
Læskuret i Holmegårdsfolden er nu færdig og fremstår meget flot. Vi deltager i Frivillig Fredag den
30. september sammen med en række andre foreninger i Herlev Kommune – vi fortæller om
naturpleje og områdets historie.
Ad.3.
Vi har forstærket hegnet i Vestfolden. Der er sat nye hegnsstolper ned hvor der var ustabilitet.
Vandtrug udskiftes til en større og mere stabil model efterhånden som der er slidt ned. Jordkabler
er repareret efter mosegrisegnav. Vi har rigelig med foder da det har været en meget lun og fugtig
sommer.
Ad.4.
Får blev hentet tilbage til ejeren lidt tidligere end beregnet, men lammene klarer sig fint. De var
selvfølgelig lidt utrygge og forvirrede de første dage men er nu ok. Kalvene trives fint. De kan til

tider virke lidt voldsomme, og er der vagter der føler sig lidt beklemte ved dem er der mulighed for
at bede om følgeskab fra en fra bestyrelsen.
Der kommer ny vagtplan for resten af året snart.
Ad. 5
Lammene skal sendes til slagtning i uge 42. Henrik undersøger transportmuligheder. Vi har været
lidt i tvivl om reglerne. Men når vi transporterer egne lam under 50 km med egne dyr i eget
køretøj er der ingen krav om: autorisation, kompetencegivende kursus, synsgodkendt
transportmiddel og transportdokument.
Ad. 6.
Alle lam er nu solgt.
Vi har pt. solgt knap 5 hele kalve – så der er mulighed for at bestille yderligere andele. Vi
forventer en kilopris på 75 – 80 kr. kg.
Ad. 7.
Intet
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