
Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde den 20. juni 2019. Referat 
 

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

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

2. Siden sidst 

a. På Kildegården er der blevet stjålet et lam. En aften blev alle tråde i deres fold klippet 

over, også den der ledte ned til vores Vest- og Nordfold, men de unge mænd blev 

forstyrret af hjemmehjælpen og stak af. Næste nat blev der så stjålet et lam, og som 

hilsen til Kildegården efterlod tyvene en spand med en hammer og øremærket fra 

lammet. 

Hegnet er nødtørftigt repareret. Tyveriet er politianmeldt, og der bliver skrevet i Herlev 

Bladet. 

b. Der er blevet ændret på den måde medlemmernes navne bliver vist på vagtlisten og i 

dagbogen. 

Et medlem gjorde opmærksom på at hun ved at google sit eget navn fandt sine indlæg 

fra dagbogen sammen med sit navn. Det er ikke meningen at man skal kunne se 

medlemmernes fulde navne hvis ikke man er logget ind, derfor er medlemsregistreringen 

ændret så man nu kun optræder fornavn. Medlemmernes fulde navne, adresser og 

telefonnumre kan man se i medlemslisten, men kun hvis man er logget ind. 

 

3. Status på dyr 

a. Får og lam 

Vi har mistet et af vores bedste lam, det er død af trommesyge.  

Nogle af lammene har haft forskellige benproblemer, til det ene har vi haft dyrlæge. Det 

går fint nu. De sidstfødte lam, specielt det ene af dem, holder vi særligt øje med, de er 

lidt tilbage i væksten. Vi har taget gødningsprøver, og når dyrlægen har analyseret for 

orm, giver vi ormekur og flytter lam og får over i den sydlige ende af Nordfolden. 

b. Kreaturerne trives og er ualmindelig nemme at omgås. De fire fra Fugletårnsfolden er 

flyttet til Klausdalfolden og skal gå der endnu et par uger før de flyttes tilbage. Senere 

kommer der heste i Klausdalfolden. De fire fra Vestfolden kommer måske et smut i 

Nordfolden mens lammene er væk derfra. 

 

4. Køb af buskryddere, status på folde og hegn 

Der har været problemer med græsklipningen her i begyndelsen af sæsonen – Pernille og 

Kristian er nye tovholdere, og der har manglet folk på holdet. Der har været problemer med 

materiel. Men det lysner – holdet er nu fuldtalligt, der bliver købt tre nye buskryddere, så der er 

en til hver af de fem medlemmer af græsklipperholdet.  

Belært af erfaringerne vil Pernille og Kristian næste sæson samle holdet, aftale fordeling af 

folde og tjekke materiel. 



 

 

5. Projekt Egetræ 

Pengene er hjemme – Herlev Bladets Fond, penge fra foreningen og private bidrag (Niels 

Poulsen og Ejner). Ejner aftaler med Sitas hvornår det er bedst at plante – og så laver vi et lille 

arrangement når det sker. 

 

6. Evt. 

Grete og Klaus på Byskovvej inviterer sammen med resten af lammepatruljen til et 

hyggearrangement med spisning den 9. august – der kommer en invitation. 

Niels Poulsen inviterer os til Møn den 8. september – vi skal se slagteriet, foldene hvor han har 

kvæg, og bagefter er der spisning. Der kommer en invitation til arrangementet.  

Emil har holdt et fint arrangement på De Vilde Blomsters Dag. Vi var en mindre gruppe til at 

”botanisere” i Fugletårnsfolden og Træbanken.  

 


