Hjortespring Naturplejeforening
Bestyrelsesmøde den 24. januar 2017. Referat
Til stede: Ejner, Inge, Erling, Per og Lone (referent).
Husk at alle bestyrelsesmøder er åbne for medlemmerne. Denne gang dukkede Grete Stærkind op.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt.
2. Siden sidst
Ved nærmere eftersyn viste det sig at den røde kos kalv ikke er en tyrekalv men en kviekalv. Hun
lyder derfor nu navnet Karla.
Ejner har haft et møde med naturvejleder Anne Merete Rask for at snakke om den kommende
sæson:
Vi planlægger at have får i Klausdalfolden i år og så 3 kvier i Fugletårns-, Holmegårds- og Vestfolden
i år.
Vi vil tilbyde Herlev Rideskole at de kan have 6 heste gående i Nordfolden i sommerferien. De
passer dem selv.
Ejner snakker med Kirsten Høi fra kommunen om vedligehold. Hegn og pleje i foldene. Mht. til det
sidste trænger der til rydning ud mod stien mod øst i Fugletårnsfolden, der skal ryddes bævreasp og
noget tjørn. Desuden skal der grus i alle fangefolde.
3. Regnskab
Erling havde udsendt det foreløbige regnskab som ser fornuftigt ud.
Der er fem personer der mangler at betale restbeløb for kød. Vi rykker.
4. Generalforsamling torsdag den 16. februar. Dagsorden som følger:
a. Beretning. Ejner har den næsten klar.
b. Regnskab.
c. Forslag. Erling kommer med forslag til budget. Vi mener ikke der er behov for specielle
anskaffelser næste år.
Per spurgte til om vi skulle gøre noget for at hverve nye medlemmer. En opgave for den nye
bestyrelse.
d. Valg. Vi får brug for nye kræfter da et par medlemmer træder ud.
5. Evt.
Grete Stærkind spurgte til Træbanken. Den prioriteres ikke højt i kommunen. Lone har for godt et
år siden prøvet at få nogle studerende til at hoppe på et projekt med registrering, men uden
resultat. Vi prøver igen.

