Hjortespring Naturplejeforening
Bestyrelsesmøde den 19. januar 2022. Referat
Til stede: Ejner, Thais, Kristian, Grethe, Finn, Hans Henrik, Lone (referent)

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
2. Siden sidst
Ejner har haft et møde med den nye formand for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget,
Marianne Dithmer, for at fortælle om vores arbejde i naturplejeforeningen. Det er aftalt at
de holder kontakt om emner af interesse for os.
Der er kommet en afgørelse fra Fredningsnævnet i nogen af sagerne om ejendommen på
Boghvedeholm, Gråpilevej 24. Der var ansøgt om dispensation til beplantning med
nåletræer, opstilling af dyrehegn samt læskure til frilandsgrise på ejendommen.
Fra DN Gladsaxe – FB-opslag:

Hent Fredningsnævnets afgørelse her:
https://hjnatur.dk/wp-content/uploads/2022/01/20220113fn_dnglx_smoermosen_24_afgoerelse_FN-KBH-40-2021.pdf
eller her:
https://www.facebook.com/groups/1341505262693353/permalink/2194285280748676
Afgørelsen bliver formodentlig anket, så sagen er ikke slut. Dertil kommer så også sagerne
om bygningerne.

3. Rapport om kødkvalitet
Vi har fået undersøgt kødet fra kvæg i Klausdal- og Fugletårnsfolden for indhold af pfos og
fået hjælp af Fødevarestyrelsen til at tolke resultatet. Svaret lyder:

”Jeg har nu set på analyseattesten, som viser 0,022 µg/kg for PFOS i kødet. Der er
ikke påviste andre PFAS forbindelser. Indholdet ligger en del under vores nuværende
nationale aktionsgrænse på 0,3 µg/kg og også en del under den foreslåede EUgrænse på 0,1 µg/kg, der er under forhandling pt. Fødevarestyrelsen mener derfor

ikke, at der er en fødevaresikkerhedsmæssig risiko ved at spise kødet.”
4. Problemer med mailsystem på hjemmesiden
Der er problemer med at vores nyhedsmail ikke kommer ud til alle medlemmer.
Lone kontakter udvikleren af vores hjemmeside og beder ham kikke på det så vi kan få det
ordnet inden sæsonen starter.
Foreløbig arbejder vi med en håndholdt indsats for at sørge for at referater og
mødeindkaldelser kommer ud til alle.

5. Generalforsamling
Vi rykker generalforsamlingen til marts i håb om at smittetrykket fra corona er meget
mindre til den tid. Det betyder at der holdes generalforsamling på Kildegården onsdag den
30. marts kl. 19.

6. Evt.
Grethe kunne godt tænke sig at få brændt bunddækket (førnen) i Nordfolden (ikke alle
træerne) af inden der skal dyr på den. Ejner spørger i kommunen om vi kan få lov til det, og
vi undersøger hvordan og hvorledes.

