Hjortespring Naturplejeforening
Bestyrelsesmøde mandag den 13. august. Referat
Til stede: Ejner, Tove, Erling, Per og Lone (referat)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
2. Siden sidst
a. Vi har heste i Klausdalfolden. De har spist godt af det tørre græs i folden.
b. Vi har indkøbt en træoptrækker, Alligator. Den hænger godt aflåst i læskuret i Vestfolden.
Nu hvor der er kommet regn, kan den igen bruges. En dag indkalder vi interesserede til at
prøve den og få ryddet ud i tjørnebestanden. – vi skal lige have en buskrydder med til at
fjerne græsset omkring tjørnestammen.

Ejner skriver på vores FB-side den 30. juni
Mød vor Canadiske ven Alligator. Alligator er vort nyestes værktøj til naturpleje. Den kan
trække træer og buske op så markerne ikke springer i krat. Prøvede lige en times tid her i
dag. 15 tjørn på en time.
Har du lyst at prøve og få lidt dobbelt virkende motion så kontakt mig så får du koden til
låsen. Alligator bor nede i skuret i Vestfolden.

3. Status på dyr
a. Får og lam
Lammene har det godt. Lammepatruljen har lige haft dem alle i hænderne, nogle få er
blevet vejet. Alle har fået efterset klove, de fleste har fået klippet dem til.
Vi flytter lammene til ordfolden i begyndelsen af september.
Lammene hentes til slagtning den 8. oktober, lammekødet udleveres den 10. oktober.
b. Stude
Studene har det godt, men da vi ikke vil risikere at de sulter, har de fået ekstra sojaslik og
de har fået wraphø. I første omgang først i Holmegårds- og Vestfolden, i søndags i alle tre
folde. Når græsset er vokset til, fjerner vi selvfølgelig det overskydende tilskudsfoder fra
foldene.
4. Status på hegn og folde
Når jorden er så tør, kniber det med strømmen. Men det problem er vist løst nu.
Der er et stort område i Fugletårnsfolden der ikke bliver afgræsset fordi der vokser kærpadderok
som er giftig – og det ved studene heldigvis. Per spørger græsholdet – som jo har haft en rolig

sommer 😊 – om nogen af dem vil tage en tørn med at slå padderokkerne i samarbejde med Lone.
5. Erling fortalte at 10 lam er solgt. I første omgang kan man kun købe et lam, hvis der er lammekød til
overs pr. 1. september, kan resten bestilles efter først til mølle-princippet.
Der er masser af kalvekød. Det er på tide at I bestiller – og gerne spørger venner og bekendte om de er
interesserede. Vi sender snarest en oversigt ud, så i kan se hvad vi her registreret af indbetalinger.

