
Hjortespring Naturplejeforening. Bestyrelsesmøde den 27. marts 2019 

Referat 
Til stede: Ejner, Grethe, Pernille, Kristian, Kirsten, Emil, Hans Henrik og Lone (ref) 

1. Godkendelse af referater – fra henholdsvis seneste bestyrelsesmøde og generalforsamlingen 

Godkendt. 

 

2. Konstituering af bestyrelse 

a. Formand: Ejner 

b. Kasserer: Erling 

c. Sekretær: Lone 

d. Webmaster: Lone og Kristian 

 

3. Dyr 

a. Placering i folde 

Lam i Nordfold og senere i sydlige del af Vestfold,  

kalve i Vestfold, Holmegårdsfold, Fugletårnsfold og lidt i Klausdalfolden. 

Vi får 10 kalve, skal aftage kødet fra 7.  

Vi håber at få heste fra rideskolen i Klausdalfolden igen i år. 

b. Leverandør 

Vi har fået ny leverandør af lam, Mikael Malinowski. Lammepatruljen besøger ham i 

begyndelsen af april. Vi får lam af racen spelsau. 

c. Lammepatrulje og handlingsplan 

Lammepatruljen består af Grethe Kock(tovholder), Klaus, Tove, Kirsten S.S., Lone og Hans 

Henrik. 

Handlingsplanen blev rettet til og kommer på hjemmesiden. 

 

4. Mødekalender frem til generalforsamling 2020 

Alle møder holdes kl. 19 på Kildegaarden. 

Bestyrelsesmøder: mandag den 29. april, mandag den 20. maj, torsdag den 20. juni, onsdag den 14. 

august, torsdag den 19. september, torsdag den 24. oktober, tirsdag den 26. november, tirsdag den 

21. januar.  

Generalforsamling den 17. februar 2020. 

 

5. Klargøring af folde 

a. Rensning af folde 

Lone indkalder  

b. Optrækning af uønskede buske og træer 

Søndag den 28. april kl. 13-15 opfordrer vi medlemmerne til at komme og være med til at 

tage en tørn med at trække/grave tjørn op i Vest- og Nordfolden. I hører nærmere. 

c. Kontrol af hegn og vand. 

Ejner tager en runde og gør klar til sæsonen. 

 

 

 



 

 

 

6. Undersøgelse af bankforbindelse 

Erling er i gang. 

 

7. Siden sidst – status på projekt egetræ 

Ejner har en aftale om snarlig levering af sten fra en grusgrav på Fyn til en rimelig pris. Vi har 

sponsorater på 6.000 kr., og sammen med de penge der er afsat til projektet, kan vi nu betale 

stenene.  

Vi søger stadig penge til selve træet. Lions mener ikke de kan give. Det vil være velkomment hvis 

der er nogen medlemmer der vil bidrage selv eller kan foreslå sponsorer. Vi skal bruge 7-10.000 kr. 

 

8. Artikel ”Jeg spiser kød fra naturpleje – er jeg klimasynder?” 

Vi har fået en artikel fra Anna Bodil Hald der heldigvis konkluderer således: ”Klimaaftrykket fra 

ekstensive dyr på naturpleje er sandsynligvis lavt. Når vi spiser kød, bør kød fra naturpleje derfor 

vælges. Det er kød med størst klima-samvittighed. Spar på andre klimaaftryk”. 

Artiklen er meget grundig men ikke så let læselig. Vi prøver at få den bearbejdet så den er lettere at 

gå til. 

 


