Generalforsamling torsdag d. 16. februar 2017
Referat
Til stede: Henrik Hadberg, Tove Rosendal, Per Frølich Larsen, Ejner Holst, Hanne Holst, Marie
Toftdahl, Erling Barkholt, Hans Henrik Eloffson, Finn Madsen og Lone Fosdal.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Per valgt.
2. Valg af referent
Lone valgt.
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
Naturpleje: Klausdalfolden. Det kommer til at tage lang tid inden den får en
interessant naturkvalitet. Holmegårdsfolden viste sig at være bedre end
forventet, men vi kunne tænke os et stort træ i folden.
Vi har nu en total gennemgang af naturkvaliteten i vore folde. Det er gjort så
professionelt at Herlev Kommune har kunnet bruge rapporterne til den nye
plejeplan. Plejeplanen kan findes via Herlev Kommunes hjemmeside i en pdfog en onlineudgave.
Folde og dyr: Vi har nu haft den første sæson med Holmegårdsfolden som vi
sidste år mageskiftede med Kildegårdsfolden.
Vi har et problem med mosegrise som gnaver i isoleringen omkring kabler der
er gravet ned. Det kan høres som små klik.
Pasning af dyrene kørte fint sidste sommer. Nogle af kalvene var lidt vel livlige.
Det er en god ide at bruge en hyrdestav. Vi anbragte nogle stave ved
foderkasserne, og det prøver vi at gøre igen i år.
Vi har igen haft får og lam. De kommer fra en ny leverandør. Det har betydet
nye opgaver idet vi selv skal sørge for at få dem til slagteri.
Ejners røde ko fra 2015 kom drægtig tilbage og kælvede sidst på sæsonen.
Kalven blev fejlagtigt registreret som en tyrekalv men viste sig senere at være
en kviekalv. Det har medført noget papirarbejde for Niels Poulsen som skulle
registrere kønsskifte, og det betyder for kalven at den kan se frem til et længere
liv. Koen med kalv er overført til Kildegården. De 17.500 kr. til at frikøbe koen
fra slagteri er skaffet via Kildegårdens Venner, Natur- og Klimarådet og
Hjortespring Naturplejeforenings medlemmer.
Systemet med udlevering af kød fungerer stadig fint.
Formidling: Børnehaven kommer jævnligt.
Vi har nu informationsstandere ved alle folde.
Den 6. juni havde vi et velbesøgt arrangement med Anna Bodil Hald i
Fugletårnsfolden hvor vi fik set hvor mange forskellige planter man kan finde
der på ingen tid og fik en god snak om hvorfor vi naturplejer.
Træbanken: Vi har egentlig ikke noget med Træbanken at gøre, men vi har
vist interesse for den. Nu er der en praktikant på Kildegården der vil lave
opgave om Træbanken, og vi er blevet inviteret til et møde sammen med andre
interessenter.

Bestyrelse og medlemmer: Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder.
Vi vil gerne have flere medlemmer. Vi kan mærke at medlemmerne ikke aftager
så meget kød. Hvis vi skal passe vores naturpleje, skal vi bruge ca. 9 kalve.
2017: I sommerferien vil vi få 5-7 heste på besøg. Det er den kommunale
rideskole der plejer at tømme og rense deres stalde. Vi og Kildegården vil gerne
have hestene gående de fire til seks uger. Vi skal ikke tage os af pasningen af
hestene.
Lammene skal gå i Klausdalfolden i år.
Der skal gøres noget ved hegnet mod øst i Fugletårnsfolden. Det skal strammes,
og krattet skal skæres tilbage.
Der skal graves fri omkring vandstikkene i Holmegårdsfolden og
Fugletårnsfolden så man kan komme til stophanen.
Tove spurgte til slagtning af lammene. Vi bruger Kosakgården i Slangerup. For
år tilbage havde Henrik og Bjarne en dårlig oplevelse med det slagteri, men der
foregår helt anderledes ordentligt nu.
Per fortalte om Stensved Slagtehus hvor kalvene slagtes. Dyrene behandles
også godt der.
Beretningen godkendt.

4. Godkendelse af regnskab
Godkendt.

5. Forslag


Dyr
 Kalve – Forslag 9 stk.
 Lam – Forslag 14 stk. – med tilhørende får
Vi prøver om vi kan få 16 lam – det kan vi sagtens komme af
med.

6. Budget 2016
Godkendt.
7. Fastsættelse af kontingent – Forslag om uændret kontingent
Godkendt.
8. Valg af bestyrelse - 7 medlemmer
 På valg er: Erling Barkholt, Lone Fosdal, Hans Henrik Eloffson,
Henrik Hadberg, Kirsten Brønd, Per Frøhlich Larsen og Ejner K.
Holst. Erling Barkholt modtager ikke genvalg
Ejner havde ikke fundet nogen der ville overtage kassererjobbet, så

Erling accepterede genvalg på betingelse af at han kun deltager i
forbindelse med punkter om økonomi.
Hele bestyrelsen blev således genvalgt uden ændringer.
9. Valg af suppleanter:
 På valg er: Inge Bondo-Andersen og Vibeke Troest –begge
modtager ikke genvalg
Valgt blev: Tove Rosendal og Finn Madsen.
10. Valg af revisor:
 På valg er Børge Klit Johansen
Genvalgt.
11. Eventuelt

