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Hjortespring Naturplejeforening
Generalforsamling tirsdag 27. februar 2018, kl. 19.00 på Kildegården
Til stede: Ejner, Hanne, Grethe K, Klaus, Grete S. Hans Henrik, Per, Inge, Lone
1. Valg af dirigent
Per valgt
2. Valg af referent
Lone valgt
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
Ejner aflagde beretning
Naturpleje
Problembarnet er Klausdalfolden. I år har vi også været plaget af megen nedbør, det
har bevirket at den maskinelle klipning som især har været nødvendig i
Klausdalfolden, ikke har kunnet ske. Vi håber at der i år kan findes mindre maskiner
så arbejdet kan gøres uden at ødelægge foldene.
Vagt
Både græsklipning og det daglige tilsyn med dyrene har kørt fint.
Samarbejds- og græsningsaftale med Herlev Kommune kører fint.
Kalve
Forholdsvis rolige og fine dyr. Vi har haft både stude og kvier. Det er gået fint. Det
var nemt at få dem afsted i år.
En af kvierne forstuvede sit forben. Hun kunne godt være blevet hos os, men så skulle
vi bruge en masse tid på at forklare og forsvare, så vi valgte at hun kom på rekreation
på Møn. Hun gik ind i vores kødandele som planlagt.
Får/lam
Et rent ud sagt rædselsfuldt år.
Først hundeangreb på fire af dyrene. Et krapyl af en løsgående hund gik løs på får og
lam. Heldigvis jog en modig kvinde utysket ud selv om den også truede hende. Den
formodede ejer skyndte sig væk.
Vi kom ned og fik fat på vores leverandør Lone som kom og rensede sårene. Får og
lam blev lukket over til kreaturerne som er bedre til at holde hunde væk, de gik her til
der var faldet ro på.
Vi har kontaktet politiet og Gladsaxe og Herlev Kommune om problemet med de løse
hunde. Om det har hjulpet – nej.
Næste problem. Vi har tydeligvis ikke været gode nok til at passe lammene. Vi
mistede fire lam på grund af sygdom og underernæring. De har ikke fået næring nok
på grund af den grove bevoksning i folden, de har manglet mineraler på grund af den
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store udvaskning. Det er ikke en trøst at der mange steder har været problemer med
lam.
Det forhold at vi ikke kan passe vore dyr ordentligt hverken kan eller vil vi acceptere.
Derfor har bestyrelsen haft mange overvejelser om vi fremover skal have får og lam.
Vi giver det et forsøg mere. Dels for naturplejens skyld, dels at mange har fornøjelse
af at møde lammene, dels på grund af det store ønske om lammekød.
Derfor stiller vi forslag om en detaljeret handlingsplan for fåre- og lammehold i år.
Det vil koste os nogle penge og medføre ekstra arbejde, men det er nødvendigt.
Udlevering af kød
Kører bare.
Hegn og vand
Som altid udfordrer mosegrisene os. De bider i jordkablerne – det kan hører ved små
klik når de er bidt over.
Vi har fået lavet nye vandstik ved Fugletårns- og Holmegårdsfolden. Det bliver meget
nemmere at lukke for vandet ved slangebrud og at lukke ned for vinteren. Det er
Herlev Kommune der har betalt for de nye installationer.
Medlemmer
Nogle kommer til, andre holder op, men antallet er stabilt.
Vi vil gerne være flere – specielt til at aftage kød.
Bestyrelsen
Vi har holdt syv bestyrelsesmøde.
Ejner sluttede med at takke for et godt samarbejde til bestyrelsen og vagterne.
Beretningen godkendt.

4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet godkendt.
5. Forslag
Dyr:
Kalve – Forslag 9 stk.
Lam – Forslag 14 stk. – med tilhørende får. Til dette forslag hører bestyrelsens
forslag til handlingsplan for fåre- og lammehold 2018. Forslag udsendt sammen med
indkaldelse – mærket bilag 1.
Antal af dyr og handlingsplan for fåre- og lammehold vedtaget.

6. Budget 2018
Budgetforslaget godkendt.
7. Fastsættelse af kontingent – Forslag om uændret kontingent
Vedtaget.
8. Valg af bestyrelse - 7 medlemmer
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På valg er: Erling Barkholt, Lone Fosdal, Hans Henrik Eloffson, Henrik Hadberg,
Kirsten Brønd, Per Frøhlich Larsen og Ejner K. Holst. Allen undtagen Kirsten Brønd,
villige til genvalg
Valgt: Ejner K. Holst, Per Frølich Larsen, Henrik Hadberg, Hans Henrik Eloffson,
Erling Barkholt, Lone Fosdal og Grethe Eddau Kock.
9. Valg af suppleanter:
På valg er: Tove Marie Rosendal og Finn G. Madsen. Alle villig til genvalg.
Valgt: Tove Marie Rosendal og Finn G. Madsen.
10. Valg af revisor:
På valg er Børge Klit Johansen
Valgt: Børge Klit Johansen
11. Eventuelt

Vi snakkede om arrangementer der kunne bringe medlemmerne sammen. Vi havde et
rigtig godt arrangement hos Klaus og Grete i sommer.
I forbindelse med modtagelse af dyr planlægger bestyrelsen at invitere de fremmødte
medlemmer til en kop kaffe/te og lidt brød eller lignende.
Initiativer til andre arrangementer modtaget gerne.

