Hjortespring Naturplejeforening. Bestyrelsesmøde
Til stede: Ejner, Tove, Pernille, Kristian, Klaus, Grethe, Lone (ref).

1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt
2. Siden sidst
Det har været en rolig sommer. Dog har der været problemer med vandbaljer, de fire i Vestfolden
har væltet rundt med den ene af deres, og den er skiftet ud med en større og tungere. Det har
desuden været nødvendigt at sikre den med pæle, så derfor er den vanskelig at gøre ren.
Den bærende 5. tråd, ikke strømførende, på hegnet er blevet klippet et par steder. Det er Poda der
reparerer, de mangler stadig et enkelt sted.
Torben fra Kildegården har slået Klausdalfolden. Det er sket med bioklipper så det afklippede er
blevet på marken. Men inden da havde kreaturerne ædt godt græs og andet i folden.
Vi har rokeret mellem foldene ved Træbanken og det er gået godt.
3. Status på får og lam
Grethe er godt tilfreds. Vi har kun haft dyrlægeudgifter til at få analyseret gødningsprøver to gange
og til en gang ormemiddel. De trives og vokser godt til. På det seneste er flere af lammene oven i
købet blevet mere tillidsfulde.
4. Status på kreaturer
Det går godt.
5. Bestillinger.
Erling har lavet en oversigt over bestillinger.
Der er stadig lammekød – så nu kan I bestille efter ”først til mølle” princippet.
Der er et ungfår tilbage.
Der er masser af kalvekød. I kan godt begynde at invitere venner og familie til at bestille. Husk at
bede dem gøre opmærksom på hvilket medlem de bestiller via.
4. Indvielse af Hjortespringegen.
Vi opgiver at lave et arrangement ved egetræet på grund af coronarestriktioner.
I stedet kontakter Ejner avisen for at få dem til at lave en artikel om den.
Vi filmer nogle historier hvor forskellige fortæller om hvad det er vi vil og gør med vores arbejde i
foreningen. Kristian klipper sammen.
5. Evt.
Mødet blev holdt ved egetræet som lige havde fået en tiltrængt byge. Efter mødet gik vi ned til
lammene og fik den sidste gren ud af pelsen på det hvide lam. Det var solnedgangstid, og på kort tid
var lammene indhyldet i mosekonebryg. En stemningsfuld afslutning på dagen – og en af den type
oplevelser der gør at vi som medlemmer af foreningen nyder at have ærinde i mosen.

