Hjortespring Naturplejeforening
Referat af møde den 27. marts 2017
Til stede: Ejner, Henrik, Hans Henrik, Per, Tove og Lone

1) Godkendelse af referat
Referat af sidste bestyrelsesmøde og generalforsamlingen godkendt
2) Konstituering
Formand: Ejner
Kasserer: Erling
Sekretær: Lone
Græsvagtansvarlig: Per
Webansvarlig: Lone
3) Bestilling af dyr
Lam: Vi har bedt om 16, men får kun 14
Kalve: Vi får 9.
Niels har spurgt om vi ville prøve med nogle stude i stedet for kviekalve. Vi prøver med 3. Vi vil ikke
skelne mellem stude og kvier ved kødudlevering da det vil give Erling større administrationsarbejde.
Jeg har hentet dette fra ”Den store danske”:
Pga. kastrationen standses produktionen af det hanlige kønshormon testoteron, og dyret mister sit tyrepræg.
Tilvæksten bliver mindre, foderudnyttelsen dårligere og fedtdannelsen større, men dyrene bliver mere rolige og
omgængelige og kødkvaliteten bedre.

4) Fastsættelse af acontobetaling
Acontobeløb for 2017 det samme som 2016:
1/4 kalv: 5.500 kr. i alt, første rate 1000 kr.
1/8 kalv: 3.000 kr. i alt, første rate 500 kr.
1 lam: 1.800 kr i alt, første rate 600 kr.
1/2 lam: 900 kr, første rate 300 kr.
Kontingent uændret 100 kr.
5) Mødekalender
Bestyrelsesmøder: 25. april, 18. maj, 20. juni, 22. august, 12. september, 25. oktober, 28. november,
18. januar 2018
Generalforsamling: 27. februar.
Alle møder er kl. 19.
6) Siden sidst
Foldene:
Poda gennemgår hele hegnet og reparerer klaplåger i Klausdalfolden. Vandstik i Fugletårnsfold og
Holmegårdsfold graves fri.

I Fugletårnsfolden ryddes der op i bevoksning langs hegnet mod øst, og der fjernes tjørn i Vest- og
Fugletårnsfolden.
Ovenstående udføres af Herlev Kommune.
Der skal skiftes nogle pæle – det gør vi selv. Per sætter meder under kassen i Holmegårdsfolden så den
står stabilt.
7) Evt.
Fra mødet om Træbanken hvor Lone deltog:
Der er p.t. en studerende, Thomas Juul-Heider, der har timer på Kildegaarden, han arbejder samtidig på
et bachelorprojekt om formidling af træer til børn. Han og Anne Merete Rask er ved at registrere
træerne i Træbanken. De skal så skiltes, og der laves en hjemmeside med QR-koder og information om
træerne. Kan der skaffes midler, er der også et stort ønske om at genplante for der mangler mange
træer.

Referent: Lone

