
 

Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde mandag den 11. juni. Referat 
 

Til stede: Ejner, Grethe, Erling, Hans Henrik, Tove, Per og Lone (ref) 

 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt. 

 

2) Siden sidst 

Den nye dataforordning: 

Vi har tilsagn fra alle medlemmer om at det er i orden at vi registrerer dem på hjemmesiden med navn, 

mailadresse, telefonnummer og postadresse.  

Postadressen er ikke så vigtig, men vi har dog oplevet at have brug for at kunne slå den op, så vi skriver 

den stadig på medlemslisten. Er der nogen der ikke ønsker deres adresse på, så sig til, så fjerner vi den. 

Vi skal skrive på hjemmesiden om hvordan vi administrerer de nye regler – se teksten her: 

http://hjnatur.dk/forening/vedtaegter/medlemsregistrering/ 

Så er vi forhåbentlig dækket ind. 

 

3) Status på dyr 

a) Får og lam 

De har nu fået saltsten og mineralpulver i havren. 

Det går godt med dem. Dog hoster det ene får (det med det sorte hoved, nr. 181) en del – Lone 

fåreavler har fået besked. 

Lammepatruljen holder tæt kontrol med om lammene trives. De vejes næste gang søndag aften. 

I kan følge nyt om dyrene, herunder vejeresultaterne, via siden Dyrene (http://hjnatur.dk/dyrene/). 

Vi tager snarest gødningsprøver for at se om de skal have ormemiddel. 

Grethe laver et skilt til lågen om at man ikke må fodre får og lam. 

b) Kreaturer 

Studene har stort set lært at komme til fangefoldene for at få slik.  Den brune i Vestfolden har en 

vorte på mulen. Det skal vi ikke bekymre os om.  

 

4) Status på folde og hegn 

Ejner beder om at få slået Klausdalfolden og fjernet tjørn i foldene. Vi undersøger redskaber til at 

trække tjørn op – desværre har gartnerfirmaet der arbejder for kommunen, valgt at skære tjørnene af i 

stedet for at trække den op med det resultat at de skyder en masse nye grene. 

 

5) Erling omdelte en oversigt over kontingentindbetalinger og forudbestillinger af kød. 

Da der altid er rift om lammekødet, må vi sætte begrænsninger på forudbestillinger til højst et lam pr. 

medlem. Viser det sig at der er lammekød til overs, sender vi besked ud når tiden for slagtning nærmer 

sig – omkring 1. september. Så kan medlemmerne bestille mere, og så gælder det ”først til mølle”. 

Vi har skrevet en notits om det på siden http://hjnatur.dk/forening/kontingent-priser/ 

 


