Referat fra bestyrelsesmøde i Hjortespring Naturplejeforening d. 25. oktober 2017
Dagsorden:
1.
Godkendelse af referat fra seneste møde
Referat godkendt
2.
Siden sidst
Vi har fået nye stål låge i Vestfolden.
Der er sat frostsikre vandstik ned ved Fugletårnsfolden og Holmegaardsfolden.
Dyrene blev hentet i søndags, det gik rigtig godt- meget roligt og let.
Vi har fået en henvendelse fra Grundejerforeningen ved Hjortespringparken om en skade på
tilkørselsvejen. Hans Henrik ser på det og får det udbedret.
3.

Får/lamme hold
a.
Evaluering af 2017
Det har været svært med lammene i år. Der har været for meget regn, så der har ikke
været nok næring i græsset. Det var to søskende par, der var for små - de var også
små, da de kom. De har fået ormekur i starten. Lam skal helst flytte fold mindst en
gang i løbet af sommeren.
Der har været 1 hundeangreb.
Det har ikke være et godt lammeår, og vi skal overveje om vi skal fortsætte med
lammene.
b.
Første diskussion om får/lamme hold 2018
Vi skal på det kommende møde drøfte, hvordan vi kan tage bedre hånd om lammene.
Vi inviterer et par medlemmer, der ved mere om lam med til kommende møde. Lone
tager kontakt.

4.

Indbinding af kreaturer
a.
Solgte andele
Vi har pr solgt 7 ¾
b.
Udlevering af solgte andele
Udlevering d. 11.11
Vi pakker kl. 11 på slagteriet og kører derfra kl. Ca. 12
Der er udlevering på Kildegaarden kl. 14.00 - 14.30
Per, Kristian og Ejner kører til slagterier
Lone står for charcuteri udsalg
Hans Henrik er listefører
Prisen for kødet er mellem 75 og 80 kr. alt efter slagtet vægt.
Der vil måske blive solgt honning ifm udleveringen

5.
Evt. investering i ”bi fold”
Vi undersøger om det er muligt at få indrettet en bi gård.
Der er et eventuelt medlem der gerne vil stå for det.
6.

Evt.

