Hjortespring Naturplejeforening
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 20. juni 2017.
Til stede: Ejner, Per, Henrik, Hans Henrik, Finn og Lone (ref).

Godkendelse af referat fra mødet den 18. maj
Godkendt.

Siden sidst
Den 31. maj blev vores får og lam angrebet af en løs hund. Ejeren skyndte sig væk, men heldigvis var der en
modig kvinde der fik jaget hunden ud og slået alarm. Hunden bed også efter hende.
Ejner og Lone Hansen, som ejer fårene, fik dyrene beroliget og fik behandlet de to skadede dyr. Den ene
havde fået et alvorligt bid. Får og lam blev flyttet til Fugletårnsfolden hvor kvierne kunne beskytte dem mod
evt. nye angreb. Heldigvis er det endt godt, sårene helede fint.
Ejner har henvendt sig til borgmestrene i Gladsaxe og Herlev, og de har svaret venligt, lovet lidt mere
skiltning. Det er det. Politiet har ikke tid til at håndhæve forbuddet mod løse hunde.
Det er ellers meget nemt at møde folk med hundene løse. De siger jo altid at de har styr på hundene. Hvis
der er nogen der har mod på at tage en snak med hundeejerne, så kan vi jo roligt sige at erfaringerne viser
at ikke alle hunde er under kontrol. Og så kan vi appellere til at de viser et godt eksempel ved at tage deres
hund i snor. Ved at lade den gå løs signalerer de til andre at det er OK at overtræde reglerne.

Status på folde
Der har været ualmindelig meget bøvl med strømmen, så Ejner har haft fast job med udbedring.
Mosegrisene har været aktive og gnavet i de ledninger der fører strømmen under klaplågerne, og der er
også røget nogle ledninger i forbindelse med græsklipning. Ejner prøver at beskytte mod det sidste problem
ved at sætte en metalskinne på ledningen. Det er en svaghed ved systemet at der ikke er ført ledninger
under alle låger, bl.a. lågerne ved fangefoldene i Holmegårds- og Fugletårnsfolden. Henrik graver ledninger
ned så det bliver udbedret.

Status på dyr
Ejner flytter får og lam tilbage i Klausdalfolden i weekenden.
Studene i Vestfolden er svære at lokke i fangefolden. I weekenden lukker Ejner den sydlige del af folden af
og flytter dem til den nordlige del. Så må vi se at få dem lært at komme til slikfadet.

Status på hjemmeside
Der er nogen medlemmer der har haft problemer med at få lavet nyt kodeord efter at de gamle blev slettet
i foråret i forbindelse med misbrug af hjemmesiden. Der er lavet en vejledning til at logge ind som løser de
fleste problemer: http://hjnatur.dk/wp-content/uploads/2017/03/Logind.pdf
Lone kan også hjælpe med at få lavet nyt kodeord, og nu har snart alle været inde, så skulle det køre.

Medlemsaktiviteter
Et enkelt medlem har udtrykt at hun ikke har interesse i sociale arrangementer, men godt en femtedel af
medlemmerne har ytret interesse i enten spisning eller arrangement.
I første omgang besluttede vi at vi næste forår vil hygge lidt om dem der kommer for at modtage dyrene
med fx kaffe og kage.
Ellers kniber det i bestyrelsen med overskud til at sætte noget i gang. Men, hvis der er nogen der har lyst til

at arrangere fællesspisning eller noget med en tændt grill eller lignende, så finder vi nogen penge til det. Vi
vil også gerne have forslag til arrangementer, oplægsholdere og lignende, det kan vi også finde penge til.
Meld jer endelig.
Der er fundet et ørnenæb ved en af vore folde. Vi har ikke kunnet finde en ejer, så nu ligger det i kassen ved
Fugletårnsfolden. Det kan vi sagtens bruge til at klippe grene der kommer for nær til hegnene.
Der kommer nyt slik i kasserne snarest.

