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Hjortespring Naturplejeforening.
Generalforsamling den 25. marts 2021. Referat
Generalforsamlingen blev afholdt over Zoom, der deltog 10 medlemmer
1. Valg af dirigent
Grethe Kock valgt
2. Valg af referent
Lone Fosdal valgt
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
Beretningen var sendt ud i forvejen. Ud over at gennemgå den kunne Ejner tilføje:
Der er begået hærværk mod den nyopsatte hegn om en fold på Lille Holmegaard. Den slags er
helt uantageligt, heldigvis var der endnu ikke dyr i der kunne være løbet ud og evt. forårsaget
ulykker på Værebrovej / Klausdalsbrovej.
Vi har haft et godt samarbejde med Herlev Kommune som nu i øvrigt skruer op for indsatsen for
at skabe mere vild natur.
Kristian viste lidt af de videoer der er lavet om foreningens arbejde i foldene i anledning af at vi
har fået Hjortespringegen. Filmene kan findes på hjemmesiden.
Grethe tilføjede at kødudleveringen var gået glat. Vi havde afskærmet så vi kunne overholde
coronarestriktioner, og det var en stor forbedring med sækkevognene. Dem har vi heldigvis til
næste gang.
Beretningen godkendt
4. Godkendelse af regnskab – Regnskab vedlagt
Erling bemærkede at det er det første regnskab efter at vi satte kontingentet op til 200 kr. Vi har
en del medlemmer der gerne vil støtte naturplejen men ikke køber kød, så med deres kontingent
betaler de nu lidt mere til fællesudgifterne.
Regnskabet godkendt.
5. Forslag
Dyr
Forslag om 9-12 kalve og 14-16 moderfår
Vedtaget
Fauna optælling – Forslag der afsættes 5000 kr.
Ejner kunne fortælle at der er fem der har meldt sig til at deltage i projektet som vil koncentrere
sig små dyr og insekter. Emil bliver tovholder.
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Vedtaget
6. Budget 2021
Forslaget til budget ligner meget regnskabet for 2020 bortset fra at der er sat penge af til
faunaoptællingen. Derfor viser det et underskud, men det tages fra vores egenkapital og vil
således ikke påvirke kødprisen.
Vedtaget
7. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet er fortsat 200 kr. pr. husstand
8. Valg
Ejner K. Holst genvalgt som formand
Erling Barkholdt genvalgt som kasserer
Øvrige bestyrelse: Lone Fosdal, Grethe Eddau Kock, Kristian Gudman-Høyer, Klaus Juel Olsen
genvalgt. Nyvalgt er Thais Brask-Simonsen
9. Valg af suppleanter
Genvalgt er Tove Marie Rosendal, Finn G. Madsen, Hans Henrik Eloffson og Pernille Stål
Køhler. Nyvalgt er Karin Thorning Laursen
10. Valg af revisor
Kristian Brønd genvalgt
11. Eventuelt
Intet

