
Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde onsdag den 11. marts 2020. Referat 

 Til stede: Ejner, Klaus, Tove, Grethe, Pernille, Kristian, Finn og Lone (referat) 

1.      Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde samt generalforsamlingen 

 

Godkendt  

2.      Siden sidst 

 

Der er lavet hegn i Fugletårnsfolden, så vi kan have får og lam der og flytte dem rundt efter Grethes 

plan. 

 

Klaplågen i Vestfolden ud mod stien til Kildegården og stolpen ved klaplågen i Holmegårdsfolden 

er lavet. Der er ryddet op i kasser. Ejner laver nyt låg til kassen i Nordfolden. 

 

Vand: Ejner havde om formiddagen været i Nordfolden fordi det så ud til at vandet løb. Det viste 

sig at det var et kildevæld der var brudt frem, ikke brud på vandledningen.  

Til gengæld stødte Kristian og Pernille på vej til mødet på et brud i Vestfolden hvor vandet 

strømmede ud. Det viser sig at være et større brud nede i jorden som kommunen skal reparere. 

Indtil det er lavet bliver der lukkes for vandet til Vest- og Nordfolden.  

 

Vi har skiftet hjemmesidevært, og det gave lidt problemer i forbindelse med flytningen, men nu 

skulle alle funktioner igen fungere. 

 

Det tager lidt tid med vores bankskifte. Så snart det er på plads hører I fra os, for så bliver det tid at 

betale kontingent        

3.      Konstituering – webansvarlig, ansvarlig får/lam, ansvarlig kvæg, ansvarlig græsvagt, referent  

 

Webansvarlig: Lone 

Ansvarlig for lammepatruljen: Grethe 

Ansvarlig for kvæg: Ejner 

Ansvarlig for græsvagter: Kristian og Pernille 

Referent: Lone 

Formand og kasserer valgt på generalforsamlingen: Ejner, formand og Erling, kasserer.  

4.     Mødekalender 2020/2021 

  

Bestyrelsesmøder 

2020: 20. april, 19. maj, 19. august, 17. september, 27. oktober torsdag den 19. november 

2021: 20. januar 

Generalforsamling: onsdag den 24. februar 2021. 



 

 

5.   Indvielse af Hjortespringegen d. 25. april 

 

Vi planlægger at indvie egetræet i Holmegårdsfolden den 25. april kl. 11 

Program for indvielsen: 

 

Kl. 11.00 Velkomst Hjortespring Naturplejeforening v/fmd. 

Kl. 11.10 Tale Herlev Kommune v/ Borgmester Thomas Gyldal 

Kl. 11.20 Tale sponsor Fonden Herlev Bladet v/ Steffen Glaas 

Kl. 11.30 Tale sponsor Niels Poulsen 

Hver taler markerer indvielsen med at give træet en kande vand 

 

Herefter byder Hjortespring Naturplejeforening på lidt at spise, et glas vin og en kop kaffe. 

 

Gæsteliste 

Medlemmer af Hjortespring Naturplejeforening 

Kirsten Høj Herlev Kommune 

Bolette Halfdan-Nielsen Herlev Kommune 

Gert Biilmann formand Miljø-, Klima- og Teknikudvalget Herlev Kommune 

Værløse Naturplejeforening 

Danmarks Naturfredningsforening Herlev afdeling 

Naturcenter Kildegården 

Anna Bodil Hald 

  

6.      Evt. 

Vi skal have lagt en vandslange til egetræet ned under tørven. Det gør vi den 21. marts kl. 10.30.  

 


