
 

Hjortespring Naturplejeforening 
 

Bestyrelsesmøde den 19. maj 2020. Referat 
Til stede: Ejner, Grethe, Erling, Tove, Hans Henrik, Klaus, Kristian, Pernille 

Vi holdt igen mødet ved Hjortespringegen i dejligt vejr. 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

 

Godkendt 

 

2. Siden sidst 

 

Hullet i Holmegårdsfolden (der hvor baljen stod tidligere) er blevet fyldt op. 

Hjemmesiden: Google har kunnet fiske medlemmernes fulde navne og adresser.  

Det kan de ikke mere, men det betyder nu at man kun kan læse dagbogen når man er medlem og 

logget ind. 

 

3. Status på får og lam 

 

Det gik fint med modtagelse af dyrene, og de befinder sig godt i Fugletårnsfolden. 

Vi kunne ikke veje dem ved modtagelsen fordi den flise vi står på ved vejningen, var blevet stjålet. 

Lammepatruljen har siden fået vejet de fleste lam, og vægt, farve og ørenumre kan ses på 

hjemmesiden. Der er link fra ”Dagbog, sæson 2020”. 

Vi er blevet registreret som kunder hos Universitetshospitalet for store dyr i Taastrup (det der i 

gamle dage var Landbohøjskolens hospital). 

 

4. Status på kreaturer 

 

Gode dyr. I Vestfolden går et par specielle kreaturer. Nr. 1799 har en medfødt defekt ved urinrøret 

der gør at hun tisser opad. Ikke noget der generer hende. Kvien med den lyse stribe på ryggen er 

”tam”. 

 

5. Prisfastsættelse på fåre- og lammekød 

 

Vi kan i år sælge kød fra 12 kalve, 12 lam og 2 ungfår. Vi fastholder ens kilopris for kalve- og lamme-

/fårekød. 

Kødet parteres som sædvanligt, dog således at ungfårene parteres således: filet, mørbrad og køller.  

 

Det øvrige kød fra fårene får vi lavet spegepølser af, og vi vil sælge dem separat. De bliver lavet 

med økologiske krydderier og uden nitritsalt. Pølserne vil første være klar 4-5 uger efter 

slagtningen, måske kan vi få det til at passe så vi kan sælge dem når kalvekødet udleveres. 



 

Vi har i øvrigt fået oplyst at medlemmer der måtte ønske at få deres lamme- og fårekøller røget, 

kan få det gjort samme sted som vi skal have lavet spegepølserne. Men det må I selv aftale med 

Winnies pølsemageri i Jørlunde. Det koster 125 kr. pr. stk skåret ud i stykker og kommet i net. 

 

Vi vil snarest skrive ud om bestilling af kødandele. 

 
6. Evt.  

 

Bankskiftet er nu i orden og vores konto i Arbejdernes Landsbank har registreringsnummer 5341, 

kontonummer 0251859. 

Nogle medlemmer har indbetalt kontingent to gange, men Erling har styr på hvad I har 

betalt, så det bliver udjævnet på et tidspunkt. 


