Referat fra bestyrelsesmøde i Hjortespring Naturplejeforening – mandag d. 10 maj 2021

Afbud. Erling og Lone.
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Ad. 1.
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad. 2.
I forbindelse med Herlev Kommunes deltagelse i projekt ”Danmarks Vildeste kommune” har vi
inviteret kommunens udvalg for Miljø, Klima og Teknik på besøg i mosen. Besøget afvikledes
lørdag d. 8. maj, og tre medlemmer af udvalget havde taget imod invitationen – henholdsvis
udvalgsformand Gert Biilmann, næstformand i udvalget Bo Zabel og udvalgsmedlem Hanne B
Holst.
Vi fortalte lidt om vores struktur som frivillig forening og vores formål. Ligeledes talte vi om vores
interesse i at gå ind i projektet ”vild kommune” – især delen om yderligere afgræsning.
På bagrund at dette besøg diskuterede bestyrelsen under hvilke konditioner vi kan deltage i
yderligere afgræsning, og der var enighed om at fortsætte dialogen med Herlev Kommune, og at
vi er meget interesserede i at åbne nye folde – selvfølgelig forudsat at vi får tilført de nødvendige
ressourcer.
Bestyrelsen vil vende tilbage til punktet, når der foreligger noget mere konkret.
Ad. 3
Vi har nu ”fuldt” hus i alle folde. Dvs. 12 kreaturer fordelt med fire i Vest- og Nordfolden, fire i
Holmegårdsfolden og fire i Fugletårnsfolden og 8 får og 16 lam i Fugletårnsfolden.
Får/lam og kreaturer vil rotere i foldene efter 4 uger.

Udbindingen foregik i alle folde stille og rolig og lige efter planen.
Ad. 4
Kristian berettede, at vi mangler en græsvagt, og vi opfordrer interesserede til at melde sig.
Ad. 5
Bestyrelsen diskuterede muligheden for at holde en sommerfest for medlemmerne. Der var
enighed om at vi, dels på baggrund af den lange periode med isolation pga. corona, dels fordi vi
har fået en del nye medlemmer og har behov for en mulighed for at mødes alle medlemmer.
Thais bliver ankermand i festen. Foreningen betaler kød, og der opkræves et deltagergebyr for
øvrig mad. Drikkevarer står deltagerne selv for.
Sommerfesten fastlægges til fredag d. 20. august og starter kl 17.30.
Der kommer nærmere ud senere.
Ad 6
Emil havde sendt følgende rapport:
”Jeg har snakket med Edderkoppemanden, der vil gå i gang her i maj, og besøge foldene i 3
omgange henover sæsonen.
Jeg skriver til de frivillige i den kommende uge.
Setup'et til undersøgelsen står klar i den forstand at jeg har oprettet vores folde som steder i appen
iNaturalist, og vores observationer vil blive lagt ind.
Fra iNaturalist kan man både få hjælp til artsbestemmelse og trække artslister ud. Det eneste, man
behøver for at lave en operation, er at uploade et billede af et kræ og sætte et gps-punkt. Alle kan
deltage, og jeg skriver en tekst om det til Facebook, som også kan sendes som mail. Hvis i tager et
billede af et smådyr i morgen, kan i have æren af første observation.
Der er allerede blevet indtastet nogle planter, dem vil vi kunne trække på en anden gang, men de
kommer ikke med i afrapporteringen af faunaundersøgelsen. Jeg har lige ændret i opsætningen så
planterne bliver "skjult", men måske det tager et par dage før det slår igennem.
I kan altid se hvordan frivillig-delen af projektet skrider frem her:
https://www.inaturalist.org/projects/faunaundersogelse-2021-i-hjortespring-naturplejeforening ”
Herudover diskuterede bestyrelsen muligheden for at lave en ”billedag”. Kristians far er villig til at
komme en dag og fortælle lidt om mosens biller og måske lave billevæddelød sammen med
børnene. Kristian aftaler dato, og nærmere meldes ud senere. Vi satser på, det bliver en lørdag
formiddag
Ad.7
Det er nu tid til at bestille lam. I første omgang kan der kun bestilles en halv per medlem.
Ref Ejner
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