
Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde den 20. april 2022 
Referat 
 

Til stede: Ejner, Thais, Tove, Pernille, Erling, Grethe, Klaus og Lone (referent) 

 

1. Godkendelse af referater 

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar og fra generalforsamlingen godkendt. 

 

2. Siden sidst 

a. Ejner er blevet opmærksom på at der kræves medicinhåndteringskursus for bl.a. at give 

ormemiddel til får og lam. Grethe er uddannet agronom og tjekker om den uddannelse 

rækker. 

b. Kommunen har købt ekstra skilte – de gule der angiver at der er strøm på hegnet – og Ejner 

sætter dem op når han går hegnene efter.  

c. Ejner tjekker hegn, åbner for vandet og reparere hvor det er nødvendigt. Han har også 

lavet en afbryder til elhegnet til at sætte op i Vestfolden til brug for dem der skal slå græs i 

Vest og Nord 

d. Floraundersøgelse. Lone spørger Anna Bodil Hald om hun vil stå for det. 

e. Faunaundersøgelse og edderkoppearrangement. Pernille og Kristian forhører sig. 

f. Ejner har talt med borgmesteren om ”det grønne Herlev”, og der er planer om at lave et 

minifolkemøde i Herlev Festuge om emnet. Festugen ligger i år fra den 29. august til den 4. 

september. 

3. Konstituering 

a. Sekretær: Lone 

b. Webmaster: Lone i samarbejde med Kristian 

c. Græsansvarlig: Pernille 

d. Får-/lammeansvarlig: Greth 

e. Kreaturansvarlig: Ejner og Thais 

 

4. Udbinding af får og lam 

Vi har endnu ikke en dato. Grethe tager kontakt til Josephine for at få en dato. 

Lammepatruljen har fået to nye medlemmer og består nu af Grethe, Kristian, Pernille, Klaus, Marie, 

Kim, Tove og Lone. Vi skal have flyttet kasse og fangefolde. Grethe skriver med forslag til en dag. 

 

5. Udbinding af kreaturer 

Kreaturerne kommer den 8. maj ved frokosttid.  

Ejner køber sliksten og også havre til fårene. 

 

 

 

 



 

 

6. Mødekalender 

Bestyrelsesmøderne holdes kl. 19, enten ved Hjortespringegen eller på Kildegården. Alle 

medlemmer er velkomne. 

Datoer: 17. maj, 14. juni, 23. august, 22. september, 27. oktober, 24. november, 18. januar. 

Generalforsamling holdes den 9. marts 2023. 

 

Evt. 

Vi kan forvente prisstigninger på foder, på kød. Ejner taler med Niels om hans forventninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


