Hjortespring Naturplejeforening.
Generalforsamling den 10. februar 2016. Referat
Til stede: Peter og Henriette Aalykke, Erling Barkholt, Inge Bondo, Per Frølich Larsen, Tove
Rosendal, Børge Klit Johansen, Vibeke Troest, Birgit Højmark, Hans Henrik Eloffson, Ejner K.
Holst og Lone Fosdal
1. Valg af dirigent
Per Frøhlich Larsen valgt.
2. Valg af referent
Lone Fosdal valgt.
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
Naturpleje
Vores fokus er naturplejen, derfor får vi også lavet naturregistrering af vore folde, og det vil
vi gøre med mellemrum fremover.
Sidste sommer var der en diskussion om naturpleje hvor en gruppe borgere på en noget
voldsom måde forhindrede at der blev slået græs ved Papyrotex. Det resulterede i at
Klausdalfolden heller ikke blev slået. Det er ikke et natursyn vi støtter. Man skal ikke bare
lade naturen passe sig selv men understøtte udviklingen ved pleje, her i mosen bl. a. ved
afgræsning.
Der kommer snart en ny plejeplan for Smør- og Fedtmosen i høring. Vi har haft mulighed
for at komme med input til udkastet, og hvor det berører vores forening, ligger den fint i tråd
med vores synspunkter og ønsker. Vi kan med tilfredshed notere at Herlev Kommune bruger
resultaterne fra vores naturregistreringer i planen.
Mageskifte
Kildegården mangler græsning til deres dyr, og kommunen har derfor foreslået et
mageskifte sådan at Kildegården overtager Kildegårdsfolden mod at vi får ”Isas fold”. Det
har vi sagt ja til. Aftalen med kommunen er at de sørger for at hegnet i den nye fold bliver
renoveret og at vi får et læskur magen til det i Vestfolden, klaplåger og infostandere.
Vi kalder den nye fold for Holmegårdsfolden efter den gård der lå på tomten lige ved folden.
Vi får foretaget en naturregistrering af den nye fold, den bekoster vi selv.
Dyr og vagter i den forløbne sæson.
Vi har haft gode dyr. Den røde kalv i Fugletårnsfolden var særlig omgængelig, og der var
planer om at Kildegården skulle overtage den via nogle sponsorater. De har brug for en ny
dyrebestand, højlandskvæget er ikke så nemt at tumle. Det blev af forskellige grunde ikke til
noget sidste år. Men den røde er ikke slagtet, hun går hos Niels Poulsen og venter på at

kælve. Vi håber at få det ordnet så Kildegården kan overtage den i år.
Vagterne er gået ok, det er sjældent at det svipser, og folk er stort set også gode til at huske
at skrive i dagbogen.
Ny sæson.
Vi skal have Holmegårdsfolden gjort klar. Fangefoldene skal flyttes og vandet skal ordnes.
Og så skal læskur og klaplåger sættes op.
Den tunge sne i november resulterede i 20 knækkede stolper i vore folde. Vi får stolperne af
kommunen og udskifter dem selv.
Per spurgte til bistaderne.
Pernille er flyttet, så hun vil selvfølgelig ikke sætte nye stader op. Vi vil gerne have bier ved
Vestfolden igen. Ejner hører ”bimanden” fra Kildegården om han er interesseret.
Hans Henrik nævnte at Holmegårdsfolden ikke er økologisk, giver det problemer?
Det er rigtigt, den er ikke certificeret. Men den er ikke sprøjtet, og udgangspunktet er det
samme som det var for de andre folde da vi startede. Det kommer ….
Beretningen godkendt.
4. Godkendelse af regnskab
Godkendt.
5. Forslag
Formidlingsaktiviteter 2016
Vi sætter 7.000 kr. af til et arrangement hvor vi vil fortælle om vores arbejde og hvad det
betyder for naturtilstanden.
Biologisk gennemgang af Holmegårdsfolden.
Der sættes 2.500 kr. af til gennemgang. Det er igen Anna Bodil Hald der står for det i
samarbejde med Lone Fosdal og evt. andre interesserede fra foreningen.
Dyr
Vi foreslår samme antal kalve som sidste år.
Vi foreslår 10-12 lam.
Vi har fundet en der kan levere lam med moderfår, Lone Hansen fra Østervang i Kirke
Hyllinge.
Hun leverer også til en kogræsserforening i Store Vejleå. Hun hyrder sine dyr med hunde,
dem får vi lejlighed til at se et par gange i løbet af sæsonen.
Se billeder på hendes hjemmeside:

http://ostervang.dk/mosebrogaard-landbrug/faar---koeer---geder---hyrdehund.aspx
Økonomien bliver lidt anderledes end tidligere. Vi køber lammene af hende til en fast pris
pr. lam, ikke pr. kg. Hvis der sker lammene noget, er det os der skal betale det. Moderfårene
er hendes ansvar.
Vi skal også selv sørge for slagtning.
Bestyrelsen foreslår at de fællesudgifter der følger med at have lammene, fordeles på alle
der køber kød, ikke blot på dem der skal have lammekød. Det er svært at forudse
økonomien, men vi skønner ikke det bliver en stor ekstraudgift.
Det er jo et fælles projekt at have lam af hensyn til naturplejen. Og skulle der ske noget med
et af lammene, må det også være alle medlemmer der skal bære den udgift. Vi er jo alle med
til at passe dem.
Alle forslag blev vedtaget.
6. Budget 2016
Budgetforslaget vedtaget.
7. Fastsættelse af kontingent – Forslag om uændret kontingent.
Vedtaget. Stadig 100 kr.
8. Valg af bestyrelse – 7 medlemmer.
Valgt: Ejner K. Holst, Erling Barkholt, Lone Fosdal, Hans Henrik Elofsson, Henrik
Hadberg, Kirsten Brønd, Per Frøhlich Larsen.
9. Valg af suppleanter
Valgt: Vibeke Troest og Inge Bondo.
10. Valg af revisor
Valgt: Børge Klit Johansen
11. Eventuelt
Ejner takkede Peter og Henriette for deres indsats som henholdsvis bestyrelsesmedlem og
revisor.

