
 

Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde den 27. oktober 2020. Referat 
Vi holdt mødet på Kildegården med god afstand mellem de fremmødte: Ejner, Emil, Kristian, Karin, Erling, 

Grethe, Klaus og Lone (ref).  

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

2. Siden sidst 

a. Vi har desværre mistet et dyr. Vi ved ikke præcist hvad der var dødsårsagen. 

Rent praktisk, så var det Niels´ dyr og hans forsikring der betaler for tabet. 

Ejner skrev i dagbogen fra den 21. september: 

Blev kaldt ned i Vestfolden. En nabo havde observeret at 1750 så syg ud. Det var 

den hold da op. Nå fat i Niels. Vi blev enige om at vores dyrlæge var tættest på. 

Kontakt til dem. 40 min efter var dyrlægen her. 

Vommen var gået i stå. Den har spist et eller andet – sansynligvis brød. Nu har den 

fået en kalk opløsning, vitaminer, noget afslappende til muskulatur og noget 

smertestillende. Den har nu løftet hovedet og vi kan høre at maven arbejder. Den 

ser klart bedre ud nu. Har aftalt med Niels at han tager den hjem. Det bliver enten 

her i aften eller i morgen tidlig. 

Heldig at jeg var hjemme – så corona har så gjort lidt gavn. 

- og senere samme dag: 

Øv øv, 1750 klarede ikke. Da vi kom ned for at hende hende var hun døende. Og 

hun døde i mellem vore hænder. 

b. Nu er vores film klar. Tak til Kristian. Filmene kan ses på YouTube:  

Indledning og Historie – Hjortespring naturplejeforening 

Hjortespringegen – Hjortespring naturplejeforening 

Dyr og folde – Hjortespring naturplejeforening 

Kalve – Hjortespring naturplejeforening 

En tur i foldene fra oven – Hjortespring naturplejeforening 

Ejner har talt med kommunen som vil bruge filmene til at vise noget om hvad man 

kan lave i en frivillig forening. Herlev Bladet vil også bruge dem – de har lovet at 

kreditere Kristian. 

c. Bier. Efter sommerens oplevelser med opsætning af en masse bistader to steder i 

mosen oplyser kommunen at de fremover vil være mere restriktive med tilladelser 

til tambier i mosen. Vi skal værne om de vilde bier. 

d. Der har været et tilbud om salg af svinekød fra tryneninorden.dk som kom med en 

hel bilfuld og udleverede fra Maries adresse. Kødet leveres fint pakket. Vi regner 

https://youtu.be/gK0i6cE5_co
https://youtu.be/IqiiOwdPmg0
https://youtu.be/j60Odf3bsQY
https://youtu.be/P-WK6qE7V7E
https://youtu.be/-I98gicXEWU


med at kunne gentage tilbuddet, måske i februar. 

 

3. Indbinding af får og lam 

Alt er gået godt, det har været en god sæson. Vi meddeler Mikael at vi gerne vil have 14-16 

lam næste år.  

 

4. Indbinding af kreaturer – herunder status på salg og særlige coronaforholdsregler ved 

udlevering 

Kreaturerne sendes af sted på søndag, Ejner sørger for at de kommer godt afsted.  

Ejner aftaler også afhentning af kødet på slagteri. 

Kødet udleveres lørdag den 14. november – vi beregner tre kvarter til det. Præcist 

tidspunkt meldes ud senere. 

Vi laver særlige foranstaltninger på grund af corona så alle kan føle sig trygge ved 

udleveringen: 

Alle skal have mundbind på. Vi opstiller et bord ved indgangen til gården hvor folk kan få 

nummeret på deres kasser, og hvor vi kan sørge for at der ikke er for mange inde ved 

kasserne på en gang. Vi markerer ind/ud ruter. Vi indkøber også to sækkevogne så folk kan 

tage alle deres kasser med ad en gang.  

 

5. Faunaoptælling 2021 

Vi har flere gange fået fået registreret floraen i vore folden. Ejner foreslår at vi på lignende 

måde får lavet en faunaoptælling, hvis det er muligt.  

Emil prøver at finde ud af hvordan man kan skrue sådan et projekt sammen og hvem der 

evt. kan hjælpe med det.  

Hvis der er nogen af jer der sidder derude og gerne vil være med, så kontakt endelig Emil. 

 

6. Evt. 

Der er nu solgt 7 kreaturer, men man kan stadig købe kød. Hvis I formidler salg til venner 

og familie, så husk at bede dem om at skrive jeres navn på bestillingen så vi ved hvordan vi 

kan komme i kontakt med ikke-medlemmer. 

 


