
 

Hjortespring Naturplejeforening. Bestyrelsesmøde 
Onsdag den 9. oktober 2021 

Til stede: Ejner, Kristian, Karin, Erling, Tove, Grethe, Finn, Lone (ref) 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

Godkendt. 

 

2. Siden sidst 

a. Vi har fået bevilget en af de ti portioner à 10.000 kr. som Spar Nord Fonden har udbudt til 

lokale foreninger. Pengene skal bruges til fortsættelse af vores undersøgelser af flora og 

fauna i foldene. Finn og Lone repræsenterede foreningen ved overdragelsen. 

b. Ejner har kontaktet Steins laboratorium for at høre nærmere om muligheden for at få 

analyseret en kødprøve. Han har endnu ikke fået et svar. 

 

3. Salg af andele 

a. Lammene er slagtet, kødet er udleveret. 

Nr. 172 blev hentet og kørt til sit nye hjem.  

b. NB! Der er stadig kødandele. Spørg familie, venner, naboer, kolleger om det kan have 

interesse.  

 

4. Indbinding af kreaturer 

Kreaturerne hentes den 31. oktober ved middagstid. Ejner står for det praktiske. Hvis I vil sige farvel 

til dem, så gør det dagen inden, for mange tilskuere til læsningen gør dyrene urolige. 

 

5. Udlevering af kød 

Der bliver udlevering af kalvekød lørdag den 13. november i tidsrummet kl. 14.00 til 14.30 

Kristian sætter systemet op efter samme model som sidste år. Det gjorde udleveringen meget 

nemmere og mere overskuelig. 

 

6. Hegn og folde 

Kristian har sat et system op så græsvagterne i Holmegårds-, Fugletårns- og Klausdalbrofolden kan 

slå strømmen fra med en sms. Det er desuden muligt for de indviede at tjekke om strømmen 

kommer ok ud fra strømgiveren i Holmegårdsfolden.  

Når sæsonen er slut, samles buskrydderne og sendes til servicetjek. 

 

7. Evt.  

Grethe kunne fortælle at Mikael har besluttet ikke at have så mange moderfår fremover, så han 

kan ikke levere lam til os. Mikael henviser til en anden fåreavler (fra Fakse) som har samme race 

som ham. Grethe har snakket med hende, og det ser ud til at hun gerne vil levere. Grethe aftaler 

nærmere med hende. 


