
Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde den 15. april. Referat 
 

Mødet blev afholdt digitalt. Deltagere: Ejner, Erling, Karin, Grethe, Thais, Klaus, Lone (ref). 

 

1. Godkendelse af referater – henholdsvis bestyrelsesmøde og generalforsamling. 

Godkendt 

 

2. Siden sidst 

 

Vi får kreaturer den 2. maj ved middagstid. Der kommer 12 stk., fire i Vestfolden, fire i 

Holmegårdsfolden, fire i Fugletårnsfolden nord. 

Vi er forpligtet til at aftage kød fra syv kreaturer. 

Lam og moderfår kommer formodentlig weekenden efter, der er ikke aftalt endeligt.  

 

Herlev Kommune har tilmeldt sig konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune. 

Ejner har inviteret Klima- og Teknikudvalget til at komme og se hvordan vi som frivillig forening 

laver naturpleje. Ejner har også kontaktet projektlederen, bl.a. for at høre nærmere om planerne 

om at etablere mere afgræsning i området.  

 

Foldene er ved at være klar. Der er blevet trukket tjørn op i Fugletårnsfolden, nogle med traktor og 

kædetræk, nogle med træoptrækker og håndkraft. Der blev fjernet 25 tjørn. 

Ejner køber fire nye vandbaljer, de gamle er mørnede. Egetræet har blevet vandet en gang. Der 

viste sig en utæthed. Når den er repareret, bliver der åbnet for vandet. 

Ejner tjekker hegnet. En mosegris har været på spil ved den ene låge i Fugletårnsfolden. Et sted i 

Holmegårdsfolden er den nederste tråd knækket. Den skal repareres af Poda. Der er også et par 

pæle i Nordfolden der skal på plads. 

 

Emil kan gå i gang med faunaprojektet i samarbejde med fem medlemmer. 

 

3. Konstituering 

a. Sekretær: Lone 

b. Webansvarlig: Lone og Kristian 

c. Græsvagtansvarlig: Kristian og Pernille 

d. Lammepatruljeansvarlig: Grethe – sammen med lammepatruljen 

e. Kreaturansvarlig: Ejner og Thais 

 

4. Mødedatoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling 

Alle møder holdes kl. 19 på Kildegården. 

Bestyrelsesmøder: 10. maj, 17. juni, 18. august, 21. september, 13. oktober, 18. november, 19. 

januar 

Generalforsamling den 24. februar. 

 



5. Evt. 

 

Erling oplyste at Arbejdernes Landsbank indfører negative renter ved indestående over 100.000 kr. 

Det har vi nogle måneder om året. 

Vores hjemmesidevært har hævet prisen temmelig meget. Vi skifter ikke af den grund. 

Vi husker medlemmerne på at betale kontingent. 

 

Vi får heldigvis hele tiden nye medlemmer. Ofte folk som vi møder i mosen og fortæller om 

foreningen og vores arbejde.   


