
Hjortespring Naturplejeforening 
Bestyrelsesmøde torsdag den 24. oktober 2019. Referat 

 

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

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

2. Siden sidst 

a. Slåning af folde 

Ejner har bedt om at få Klausdal- og Holmegårdsfolden slået. Når dyrene var væk. 

Lone mødte manden fra Nygaard da han var i gang i Vestfolden (!) Han fortalte at han 

havde slået Klausdalfolden men ikke kunne komme til i de to andre folde (han havde dog 

taget nogle runder i Holmegårdsfolden) på grund af dyrene. Derfor var han fortsat i 

Vestfolden hvor han havde slået den nordlige del da jeg kom derned og fik stoppet ham.   

Afklippet fra Klausdalfolden er fjernet – det er vi glade for. 

b. Lammene er slagtede og kødet udleveret.  

Ikke overraskende var udbyttet utilfredsstillende. Parasittrykket har betyder dårlig trivsel. 

Vi satser på bedre resultat næste år. 

c. Der er blevet udleveret hakket kød til dem der bestilte det. 

 

3. Indbinding 

Kalvene hentes søndag den 27. oktober mellem kl. 11 – 14. De starter i Vestfolden.  

Kødet udleveres lørdag den 16. november kl. 14-14.30. 

 

4. Prisfastsættelse af kødandele – enhedspris eller differentieret pris? 

Det har været et dårligt lammeår i år. Vi har mistet tre lam, og vi har haft ekstra dyrlægeregninger 

på lammeholdet. Bestyrelsen har drøftet om udgifterne på lammeholdet skulle fordeles på både 

lamme- og kalvekød eller om kalvekødet skulle fritages for disse ekstraudgifter. 

Erling havde lavet overslag over de to scenarier ud fra en forventning om at der er samme mængde 

kalvekød i år som sidste år. Det viser at en differentieret pris vil give ca. 10 kr. højere pris for et kilo 

lammekød end for et kilo kalvekød, hvorimod en enhedspris vil give en øget pris på ca. højst 3 kr. 

for kalvekødet i forhold til en differentieret pris. Bestyrelsen besluttede at vi, som vanligt, opkræver 

en enhedspris, altså samme kilopris for lamme- og for kalvekød.  

På grund af bl.a. de ekstra udgifter til lam og udgifter til artiklen om kødets klimapåvirkning 

kommer kiloprisen i år til at ligge omkring 87 kr. – noget billigere hvis det viser sig at kalvene vejer 

mere i år end sidste år. 

 

5. Oversigt over solgte andele 

Vi kan aftage kødet fra de 7 kalve vi er forpligtet til – men der er stadig masser af ekstra kød at 

købe. Andele bestilles ved at indbetale acontobeløbet snarest. 

 



6. Projekt Egetræ 

Egetræet i Holmegårdsfolden bliver plantet den 18. november. Vi laver en officiel indvielse til 

foråret – inden kalvene kommer. 

 

7. Evt.  

Erling forventer at skiftet fra Nordea til Arbejdernes Landsbank er klar i januar. 

 


