Hjortespring Naturplejeforening. Bestyrelsesmøde den 20. april
Mødet holdt ved egetræet i Holmegårdsfolden
Til stede: Ejner, Grethe, Tove, Klaus, Hans-Henrik, Emil, Finn, Pernille og Kristian

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt.
2. Siden sidst
Der var væltet et træ ind over hegnet i Klausdalfolden. Den del der lå ind i
folden, er blevet fjernet – noget er blevet fliset resten får lov at ligge. Der skåret
grene væk i læbæltet som hang ud over marken mod vest. Kommunen vil gerne
lade så meget af døde grene ligge for at skubbe hegnene i en mere vil retning.
Men får også flere borgerhenvendelser om manglende oprydning. Her er der brug
for mere oplysning om det døde veds betydning for biodiversiteten.
Vores egemor er gået i gang med vandingen. Træet vil nu få 30 l vand hver uge
og der vil blive luget så vandingsgryden bliver holdt fri for bevoksning. Vi beder
græsvagten om at slå græsset mellem sten og rionet.
Vi skubber indvielsen af egetræet til vi kan få lov at samle flere end 10 personer.
Foderkassen i Nordfolden er nu renoveret. Vi har materialer til også at renovere
foderkassen i Klausdalfolden.
Et medlem har oplevet at når man googler og finder dagbogsindlæg, dukker der
adressoplysninger på den der har skrevet indlægget, op. Det er et hul vi ikke har
været opmærksomme på, man skal jo ellers være logget ind for at se
medlemsoplysningerne, og vi viser nu kun fornavne ved dagbogsindlæggene.
Hvordan Google kan fiske adresserne er vi ikke klar over, men vi er i gang med
at få lukket det hul. I hører så snart det er på plads.
3. Status på dyr, udbinding m.m.
Får/lam
Vi forventer dyrene i begyndelsen af maj. Vi skal lige have aftalen med Mikael
helt på plads.
Kreaturer
Kreaturerne kommer søndag den 10. maj. Vi får 12 stk og skal aftage kød fra 7.
4. Status på vagt
Græsvagt
Pernille og Kristian har græsvagten på plads, materiellet er tjekket og ok.

Driftsvagt
Der er sendt vagtplan ud med start 10. maj, og der er gang i bytteriet.
5. Status på hegn, vand m.m.
Vi har stadig et vandbrud i Vestfolden. Brønden var helt begravet. Der er rykket
for reparation så vi kan få vand på inden udbinding. Det er aftalt at der i
forbindelse reparationen etableres en ny brønd i lighed med dem ved
Holmegårdsfolden og Fugletårnsfolden. Der er lukket for vandledningen mod
vest.
Alle ventiler i baljerne undtagen i vest og nord er udskiftet med renoverede
ventiler.
Der er et par baljer der nok skal skiftes i løbet af sommeren.
Vandledningen under fangfolden i Fugletårnsfolden er udskiftet og lagt i stålrør i
fangfolden.
Vandingssystem til egetræet er færdigt og i drift
Det store hul omkring vandbaljen i Holmegårdsfolden bliver fyldt op. Status på
Hegnene i Klausdalfolden, Fugletårnsfolden, Holmegårdsfolden og Nordfolden
er gennemgået og strammet op. Enkelte gnaverangreb er repareret.
Ejner gennemgår også Vest- og Nordfolden.
6. Bankskifte
Vores nye konto i Arbejdernes Landsbank er endnu ikke helt klar. Vi skriver ud
når I kan bruge den.
7. Evt.
Vi fik set på hvordan vi kan sætte fangefolde, sliksten m.v. til får og lam op i de
to dele af Fugletårnsfolden og Klausdalfolden.
Vi beder kommunen om at få slået Klausdalfolden inden Skt. Hans.
Vi vil gerne have fjernet noget tjørn i Fugletårnsfolden inden der kommer dyr.
Lone skriver ud om der er nogen der vil tage en tørn med træoptrækkeren.
Der er fjernet affald og bekæmpet horsetidsler i alle folde.

