Hjortespring Naturplejeforening
Bestyrelsesmøde torsdag den 17. juni 2021, referat
Til stede: Ejner, Thais, Klaus, Karin, Erling og Lone (ref).

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Godkendt
2. Siden sidst
Ejner er blevet spurgt om han vil hjælpe KMD der gerne vil oprette en kogræsser/naturplejeforening på deres arealer i Ballerup. Der er aftalt et møde til august hvor Ejner vil
fortælle om hvordan vi har organiseret vores arbejde.
Niels Poulsen er i gang med at blive godkendt til Fødevarestyrelsens dyrevelfærdsmærke med to
hjerter, https://bedre-dyrevelfaerd.dk/. I den forbindelse har vi haft besøg af en fra Balticcontrol
for at se vore kreaturer. Niels Poulsen kan ikke blive certificeret til tre hjerter, da kalvene ikke kan
gå længe nok med deres mødre i staldene.
3. Sommerfest den 20. august
Ejner har booket bålhytten ved Kildegaarden og den store grill. Thais har udregnet pris (kød og
salater). Det bliver 55 kr. for voksne, børn gratis. Vi sender en forespørgsel ud for at høre hvor
mange der forventer at deltage. Endelig tilmelding bliver først senere.
4. Græsvagter
Vi mangler 1-2 personer, og lige nu ligger det ekstra arbejde på de nuværende græsvagter. Det er
ikke holdbart. Ejner skriver ud med en opfordring til at melde sig.
5. Status på dyr
a. Lam/får
Vi har taget gødningsprøver af dyrene, og de har mange coccidier. Men de kan måske selv
bekæmpe dem, så kun hvis der opstår problemer med tynd mave, vil vi behandle dem.
Lammepatruljen har aftalt vejning førstkommende mandag aften.
b. Kreaturer
Det går fint, også med flytning af dem.
6. Evt.
Der er åbent for bestilling af kød. Man kan kun bestille ½ lam, men alt det kalvekød man vil.
Der er igen øvet hærværk på hegnet omkring foldene ved Boghvedeholm med løse kreaturer til
følge. Heldigvis blev de hurtigt indfanget. Uanset hvad man mener om det der sker på
ejendommen, er det helt uantageligt og udsætter dyr og mennesker for fare.

