
 

 

Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde torsdag den 24. februar 2022 
Til stede: Ejner, Grethe, Thais, Kristian, Finn, Karin og Lone (ref) 

 

1. Siden sidst 

a. Vi har fået en mail fra en, hvis hund har fået stød fra hegnet omkring Nordfolden.  

For at undgå lignende situationer, har Ejner bestilt ekstra skilte til at sætte på hegnet for at 

folk kan se at den er strømførende. 

b. Ejner har fortalt om foreningen og vores arbejde med naturpleje som et oplæg til et 

Enhedslistearrangement med visning af en film om dyrevelfærd, filmen Gunda. 

(Filmen kan nu ses på Filmstriben, se den hvis I trænger til at komme ned i tempo og se en 

smuk s/h film der følger dyrene på en lille norsk gård). 

c. Herlev Kommune har meldt sig til kampagnen ”Danmarks Vilde Kommuner”. Et af 

projekterne er at etablere tre folde med helårsgræsning i mosen. Planen er at 

konkurrenceudsætte projektet ved at indbyde 3-4 ”dyreholdere” til at byde på det. Der er 

desuden på længere sigt plan om at etablere en stor fold sammen med Gladsaxe 

Kommune, og i de planer indgår ”vores” Fugletårnsfold. 

Ejner føler ikke at vi er blevet inddraget nok og savner respekt for vores arbejde, og han er 

desuden skeptisk over for tanken om helårsgræsning. 

I kan se mere om kommunens planer i dagsordenen for Økonomi- og Planlægningsmødets 

dagsorden for mødet den 2. marts. Det er punkt 29. 

https://dagsordener.herlev.dk/vis?id=4de83c2e-7b81-40c0-bc4c-2e23abedc910 

Punktet behandles formodentlig også på næste kommunalbestyrelsesmøde, den 9. marts. 

Det møde er åbent for tilhørere. 

d. Hjemmeside. Kristian arbejder med forskellige muligheder for at løse vores problem med at 

ikke alle modtager nyhedsmail fra hjemmesiden. 

 

2. Generalforsamling onsdag den 30. marts 

Indkaldelse sendes ud nu, bilag er undervejs. 

 

3. Evt.  

a. Grethe har sendt en beskrivelse af vores praksis mht. til får og lam til vores (forhåbentlig) 

kommende fåreleverandør, men  har endnu ikke ført fra hende. 

b. Ejner er i dialog med Herlev Kommune om der er mulighed for at brænde Nordfolden af. 

Ikke de store tjørne, men græsset. Hvis det ikke går i orden, beder han Torben om at slå og 

findele det gamle græs så der kan komme god græsning til får, og specielt lam, når de 

kommer., 

https://dagsordener.herlev.dk/vis?id=4de83c2e-7b81-40c0-bc4c-2e23abedc910

