
 

 

Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde den 24. 2. 2021 
 

Mødet blev afholdt digitalt. 

Til stede: Ejner, Erling, Grethe, Emil, Kristian, Pernille, Klaus 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

2. Siden sidst 

a. Der er kommet større sten ved indkørslen til Holmegårdstomten som vi har bedt om. 

Forhåbentlig kan det begrænse handelslivet der lidt. 

 

b. Afspærringen af Gråpilevej, byggeri, oprydning ved Lille Holmegård (Gråpilevej 24) 
 
Ejner har talt med Christian Østen som gav udtryk for at han ønsker et godt naboskab. Ejner 
har skrevet følgende på vores FB-side: 
” Har lige talt Christian som fortæller.  

Pga vi har et landbrug med bopælspligt kan vi drifte vores ejendom under landbrugsloven. 

Derunder bygge driftsbygninger og nyt stuehus. Fredningen af området betyder at der ikke 

må anvendes kunstgødning og pesticider på arealet - dvs. økologisk landbrug.  

Der kommer 2 dexter køer og 5 alpaca'er i uge 7.  

Som en start, og de påbegynder snarest muligt etablering af folde til dyrene.” 

 

På mosens FB-side har Christian Østen bedt Peter Godtfredsen sætte følgende ind: 
”Kan du gøre mig den tjeneste at skrive på din Facebook // hjemmeside at pga vi har et 

landbrug med bopælspligt på Gråpilevej 24, kan vi driften vores ejendom under 

landbrugsloven. Derunder bygge driftsbygninger og nyt stuehus. Fredningen af området 

betyder at der ikke må anvendes kunstgødning og pesticider på arealet - dvs. økologisk 

landbrug. Der kommer 2 dexter køer og 5 alpaca'er i uge 7. Som en start, og vi påbegynder 

snarest muligt etablering af folde til dyrene.  

 

Vi følger selvfølgelig sagen med interesse. 
 

c. ”Det skinnende sværd” 

Gladsaxe og Herlev Kommune arbejder med Gladsaxe Bibliotek hovedaktør sammen med 

North Theme Parks om udvikling af et udendørs spilkoncept der skal spilles i Smør- og 

Fedtmosen. I forbindelse med spillet skal der opsættes ca. 16 stk. godt 2 meter høje 

træfigurer i mosen. 

Herlev Kommune har orienteret Ejner som har svaret at placeringen af figurerne ikke ser ud 

til at give os problemer i forbindelse med foldene. Ejner påpeger at det er vigtigt at holde 

balancen mellem dem der kommer i mosen for at nyde naturen og dem der vil komme der i 

forbindelse med et spil. 

Om spillet:  



https://www.kulturmonitor.dk/bibliotek-skal-udvikle-udendoers-spilkoncept-med-

fondsstoette-i-ryggen/   

https://www.norsethemeparks.com/news 

 

3. Generalforsamlingen den 25. marts 

Vi vil fokusere på at holde den kort. Det kan være svært at holde koncentrationen når man skal følge 

mødet på en skærm. 

Der er sendt indkaldelse ud sammen med regnskab, budget og bestyrelsens indstillinger til de enkelte 

punkter. 

Medlemmer kan indsende forslag til generalforsamlingen senest 11. marts (14 dage før afholdelse). 

Beretningen sendes ud kort tid før generalforsamlingen. 

 

4. Faunaprojekt 

Fire medlemmer har meldt sig til projektet, desuden hjælper Kristian G-H’s far med løbebiller, og 

Emil prøver at få en med der har forstand på edderkopper. Emil Førby vil gerne være tovholder. 

 

5. Evt. 

Intet 
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