
Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde mandag den 20. maj 2019. Referat 
 

Til stede: Ejner, Grethe, Kristian, Pernille, Tove, Kirsten og Lone (ref) 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

 

2. Siden sidst 

a. Ejner har fået afslag på de første ansøgninger om penge til egetræet i Holmegårdsfolden, men vi har 

stadig ansøgninger ude. 

b. Hvis der er nogen af medlemmerne der har ideer til nogen vi kan søge penge hos, så sig endelig til! 

c. Lidt nyt fra Kildegården: Karla har netop fået en tyrekalv. Den store højlandstyr er sendt ned til Niels 

Poulsen. 

d. Vi har fået et nyt aflangt trug til får og lam. Det fungerer glimrende. De skal have et mål af 

metaldåsen spredt ud i hele truget. 

 

3. Status på dyr 

a. Får og lam 

De trives alle, men lam nr. 54 har en infektion i den ene bagklov. Vi har haft dyrlæge, den har fået 

antibiotika, men Grethe bestiller, og Tove henter en portion til for at komme ondet helt til livs. 

Mikael fåreavler har bedt om at vi får foretaget en undersøgelse af 4 får for ondartet klovsyge inden 

han får dem tilbage. Mht. til dyrlægeregningen hertil tilbyder vi ham at slå halv skade. Niels Poulsen 

mener ikke kalvene – hvor smitten evt. skulle komme fra – har sygdommen, men han har ikke 

certifikat på det. 

Vi har slagtetid til lammene, de hentes den 6. og slagtes den 7. oktober. 

b. Kreaturer 

I stedet for 12 stude fik vi 11 kviekalve og en stud. Studen går i Vestfolden. Der går fire kalve i hver 

fold. Vi har forpligtet os til at aftage kødet fra syv. 

Sæsonen er startet godt. 

 

4. Status på folde og hegn 

Tjørn: 

Torben låner Klausdals lille traktor, og så prøver vi om vi kan trække tjørn op med den. Ejner indkalder til 

arbejdsdag. 

Græsslåning:  

Vi mangler en til at tage græsvagten i enten Vest- eller Nordfolden. Græsvagterne har ikke tilsynsvagter. 

Pernille og Kristian skriver ud for at høre hvem der vil springe til. 

Vi køber en ekstra græstrimmer sådan at alle der har græsvagter, har en trimmer. 

 

5. Emil har nu annonceret sin tur i Smør- og Fedtmosen den 16. juni, De Vilde Blomsters Dag, Det er kl. 10          

I kan se om den her: http://vildeblomstersdag.dk/?page_id=79&turid=56  
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