Hjortespring Naturplejeforening, bestyrelsesmøde den 19. september
2016
Referat
Til stede: Erling, Hans Henrik, Ejner, Inge og Lone
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Siden sidst
Vibeke trækker sig som suppleant, heldigvis valgte vi to til generalforsamlingen, så vi har stadig Inge
på posten.
Per deltog i turen til Stensved slagtehus og rundturen på Niels Poulsens folde på Møn. Den lokale
naturplejer var også med og fortalte om hvad det betyder for området at der afgræsses. Niels har
mange dyr, og de går på foldene på højre hånd lige før dæmningen på Nyord. Der skal de holde
tagrørene nede. Det er stort og vigtigt arbejde at få gjort, og det kan være svært at få folk til at tage
sig af den, så det gør en forskel at Niels tager den tørn.
3. Status på dyr
Kvierne i Klausdalfolden flyttes snart tilbage i Fugletårnsfolden. De tre sorte i Vestfolden skal stadig
lokkes for at gå i fangefolden. I Holmegårdsfolden er det ren idyl med kalven og dens fire ”mødre”.
Mor Muh har tabt sine øremærker, vi kikker efter dem.
Lone Hansen spørger om vi vil fortsætte vores samarbejde næste år, og det vil vi meget gerne. Vi
beder hende levere 14 lam næste år.
4. Status på folde
Græsset gror, også i den grad.
Kildegården har været lidt længe om at få slået under deres folde, og det har betydning for
strømmen i Vest- og Nordfolden.
Vi beder Herlev Kommune tage sig af at fjerne tjørn (skal trækkes op) i Vestfolden og
Fugletårnsfolden næste år. Der skal også slås bævreasp. Så tager vi os selv af at slå padderok og af
pastinak, horsetidsler, skræpper og gyldenris i foldene.
5. Overdragelse af den røde ko med kalv til Kildegården
Herlev Kommune har via Natur- og Miljørådet givet 14.000 kr. til køb af dyrene, Kildegårdens
Venner og Hjortespring Naturplejeforening har næsten 3000 kr. Den smule der mangler, giver vi af
det almindelige budget.
De skal flyttes til nabofolden, men først skal Kildegårdens tyr, Lion, flyttes til en anden fold.

6. Indbinding af lam
Lammene sendes til slagtning mandag den 24. oktober, der bliver kødudlevering onsdag den 26.
oktober omkring kl. 17.
7. Indbinding af kalve
Kalvene hentes søndag den 30. oktober omkring kl. 12. Der bliver kødudlevering lørdag den 12.
november.
8. Evt.
De gamle vandbaljer udskiftes løbende med større baljer.
Erling sender snart en oversigt over bestillinger ud og indkalder til betaling af restbeløb.

